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RESUMO 
 

A organização da produção agroalimentar passou por transformações, migrando de 
um modelo artesanal constituído pelas cadeias curtas locais, no qual o agricultor 
produz e comercializa diretamente aos consumidores, para as cadeias longas, com a 
inclusão de intermediários no processo. Com a predominância do processo 
agroalimentar das cadeias longas, ocorreram mudanças significativas, principalmente 
no que se refere ao comportamento do consumidor que passou a utilizar produtos 
processados ou ultraprocessados industrialmente. Contudo, surgem movimentos 
sociais para repensar o hábito alimentar e a estrutura da cadeia, bem como o processo 
de preparação alimentar. O movimento que se destaca neste trabalho é o Slow Food, 
que promove a tomada de consciência da importância de uma alimentação adequada 
e, consequentemente, busca a preservação dos modos de vida, produção e 
conhecimento agroalimentar. Este trabalho se justifica dada relevância da discussão 
sobre os impactos ambientais resultantes das práticas dos sistemas agroalimentares 
relativos à globalização, urbanização, crescimento da população mundial, 
aquecimento global e mudanças climáticas sob a ótica da sustentabilidade e da 
segurança alimentar representada sobretudo pelo Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável e demais ODS correlatos 
para o alcance da Agenda 2030.Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi 
analisar a cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão, a partir de um restaurante 
localizado no município de Curitiba (Paraná-Brasil) que atende aos princípios do Slow 
Food. A pesquisa classifica-se como qualitativa, exploratória, descritiva e analítica a 
partir de um estudo de caso. Os resultados apontam que a fundamentação teórica 
utilizada contribui para o entendimento dos princípios do Slow Food, no tocante ao 
resgate da preservação de um alimento “bom”, “limpo” e “justo” para todos. Ainda, a 
conformação da cadeia apresenta diferentes níveis de governança entre os diferentes 
elos: algumas relações mais institucionalizadas, por exemplo, entre agricultor e 
restaurante; e outras menos institucionalizadas, entre produtor e consumidor. Como 
conclusão, as relações menos institucionalizadas ocorrem, sobretudo, por um 
compromisso ético, estabelecido por uma relação de confiança, caracterizando-se 
como valorativa no que se refere ao bem comum e articulada por meio de estruturas 
em rede. Destarte, arranjos socioprodutivos, conforme estabelecidos nas experiências 
de ecossocioeconomias, oferecem alternativas para garantir uma alimentação 
associada à sustentabilidade do desenvolvimento para as gerações atuais e futuras. 
 
Palavras-chave: Cadeias Curtas Agroalimentares. Slow Food. Ecossocioeconomia. 
Sustentabilidade. Governança. Bem Comum. 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The organization of agri-food production has transformed, changing from an artisanal 

model consisting of local short chains, in which the farmer produces and sells directly 

to consumers from long chains with the inclusion of intermediaries in the process. 

There were also significant adjustments about consumer behavior, who started to use 

industrially processed or ultra-processed products. However, social movements are 

emerging to rethink food habits and the structure of the chain as well as the food 

preparation process. The movement that stands out in this work is Slow Food, which 

promotes awareness of the importance of adequate food and, consequently, seeks to 

preserve ways of life, production, and agri-food knowledge. This work is justified given 

the relevance of the discussion on the environmental impacts resulting from the 

practices of Agrifood systems related to globalization, urbanization, world population 

growth, global warming and climate change from the perspective of sustainability and 

food security represented overall by Sustainable Development Goal (SDG) 2 – Zero 

Hunger and Sustainable Agriculture, besides others SDG for achieving the 2030 

Agenda. The objective was to analyze the short sustainable agri-food chain of beans 

from a restaurant located in the city of Curitiba (Paraná-Brazil) based the principles of 

Slow Food. The research is classified as qualitative, exploratory, descriptive, and 

analytical based on a case study. The results indicate that the theoretical foundation 

used contributes to the understanding of the Slow Food principles, regarding the 

rescue of the preservation of a “good”, “clean” and “fair” food for all. As conclusion, the 

conformation of the chain presents different levels of governance between the different 

links: some more institutionalized relationships, for example, between farmer and 

restaurant and others less institutionalized, between producer and consumer. Social 

relationships established for of trust also prevail through network structures. Thus, 

socio-productive arrangements as established in the ecosocioeconomy experiences, 

offer alternatives to guarantee food associated with the sustainability of development 

for current and future generations. 

Keywords: Short agrifood chains. Slow Food. Ecosocioeconomy. Sustainability. 

governance. Common good. 
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1 INTRODUÇÃO 

No século XX, a organização da produção agroalimentar passou por 

transformações, migrando de um modelo artesanal constituído pelas cadeias curtas 

locais, no qual o agricultor produz e comercializa diretamente aos consumidores, para 

as cadeias longas (DI PIERRO, 2017). Com a predominância do uso no processo 

agroalimentar das cadeias longas, ocorreram mudanças significativas, principalmente 

no que se refere ao comportamento do consumidor que passou a utilizar produtos 

processados ou ultra processados industrialmente. A mão de obra utilizada no 

preparo, semeadura, trato e colheita foi substituída por implementos e maquinários 

agrícolas, gerando desemprego aos trabalhadores e concentração da produção e 

comercialização por monopólios das agroindústrias (DUARTE; THOMÉ, 2015).  

Nesse sentido, a especialização técnica intensiva e uma forte orientação para 

o mercado, favoreceu o surgimento dos grandes comércios varejistas que com o 

domínio dos pontos de venda e controle do capital financeiro, passaram a explorar o 

primeiro elo da cadeia: o agricultor. Com condição de financiamento limitada, o mesmo 

assume a totalidade dos custos de produção e não possui capacidade de reação aos 

baixos preços pagos pelo mercado atacadista em função das oscilações do mercado 

internacional, pois o seu produto é perecível (DI PIERRO, 2017). 

Assim, a agricultura na modalidade de produção de uma única cultura – como 

o milho e a soja em escala industrial – denominada de agronegócio, com a aplicação 

de técnicas agrícolas e uso de ferramentas na tentativa de priorizar a produtividade e 

conseguir ampliar a produção para toda a população global, foi utilizada como 

argumento para solucionar a fome no mundo (AMPARO, 2020a). Contudo, há uma 

lacuna no suporte alimentar, visto que 8 bilhões de pessoas não possuem acesso a 

uma alimentação capaz de suprir os níveis básicos de nutrientes, conforme os padrões 

internacionais para a manutenção da vida proposto pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) (MAKUTA et al., 2020).  

Essa incapacidade de combater a fome estrutural no mundo gerou 

descontentamentos e questionamentos da sociedade aos órgãos de controle mundial, 

como a Comissão do Codex Alimentarius, organizada em conjunto com a FAO e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), devido à avaliação das consequências e 

impactos que as tecnologias e processos industriais trouxeram para o planeta, como 

a contaminação da água, do solo e do ar (MAKUTA et al., 2020).    
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 Esses questionamentos sobre a incapacidade de garantir a segurança 

alimentar da população, na visão de Vieira (2008), expandem-se em direção ao 

protagonismo da população na busca pela soberania alimentar que vai além da 

discussão sobre a quantidade produzida de alimentos. Traz ao centro do debate, a 

necessidade de refletir com a sociedade sobre o modo de produção do alimento no 

campo, ou seja, a escala de sua produção, dinâmicas e valores da sociedade 

campesina, protagonismo dos povos originários, controle democrático dos recursos 

naturais e proteção do patrimônio genético alimentar (banco de semente). 

Desse modo, a cultura do feijão apresenta-se como produto capaz de suprir as 

necessidades nutricionais para a alimentação humana e oferecer o suporte ambiental, 

ao demandar baixo consumo de água para a sua produção, apresentar ciclo curto de 

cultivo e servir como adubo verde ao fixar o nitrogênio do ar no solo, contribuindo com 

a redução dos impactos do efeito estufa (IBRAFE, 2022).  

Assim, os feijões apresentam sustentabilidade ambiental em sua produção ao 

se comparar a necessidade de recursos hídricos, pois enquanto são necessários 330 

litros para produzir 1 kg de feijão, são necessários cerca de 1.700 litros de água para 

fornecer 1 kg de soja e mais de 14.000 litros de água para obter 1 kg de carne bovina 

(IBRAFE, 2022).  

Em relação às suas propriedades nutricionais e alimentares, o feijão apresenta 

segundo Gonçalves (2001) destaque para fornecimento de minerais além de 

vitaminas do complexo B. O seu valor proteico pode apresentar até 22% do produto e 

representar um valor energético de 341 cal/100 g, o que explica seu papel fundamental 

como suporte alimentar nas dietas de vários povos, principalmente dos brasileiros 

(POMPEU, 1987). 

Por outro lado, o processo de contestação do modo capitalista de produção e 

as movimentações sociais pós-maio de 1968, em Paris, associaram-se aos 

movimentos que passaram a refletir sobre a busca de um modo de relacionamento 

com o alimento de forma ética no sentido amplo, discutindo hábitos alimentares, 

produção, estrutura da cadeia alimentar e métodos de preparação (BARBER, 2015).  

Um desses movimentos mobilizadores, surgidos na Itália, o Slow Food, 

promoveu o resgate da boa alimentação por meio de uma convenção internacional 

realizada no mês de dezembro de 1989. A associação denominada Slow Food prioriza 

os alimentos bons, limpos e justos (PETRINI, 2015). Em vista disso, Petrini e seus 

companheiros elaboraram o manifesto intitulado Arca do Gosto, que a exemplo da 
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Arca de Noé buscava o resgate e salvaguarda de alimentos, a essência das técnicas 

tradicionais de preparo e o resgate histórico em busca da preservação da produção 

agroalimentar de qualidade (PETRINI, 2015). 

Nesse tocante, em 2004, o Slow Food iniciou o projeto denominado Terra 

Madre. Trata-se de um evento que ocorre a cada dois anos no município de Turin, na 

Itália, com representatividade do movimento em outras cidades do mundo. O evento 

tem como desafio construir uma rede internacional de produtores de alimentos, 

representantes de comunidades locais, cozinheiros, comunidade acadêmica, 

intelectuais, políticos e população jovem, com o desafio de intercambiar saberes, 

práticas e experiências (GENTILE, 2016).  

 Entretanto, os movimentos desencadeados pelos vários atores envolvidos na 

discussão de equilibrar as ações das cadeias curtas agroalimentares com foco na 

sustentabilidade, demandam a necessidade de um processo de governança que 

oportunize atitudes colaborativas, baseadas em quatro elementos principais: redes, 

confiança, conhecimento e bem comum (LUPOVA-HENRY, 2019). Assim, o 

consumidor passa a atuar nas cadeias curtas com o papel de coprodutor, 

extrapolando a relação mercantil de compra ao indicar melhorias no processo de 

produção e colaborar na definição dos produtos para o cultivo (SLOW FOOD, 2021) 

Do mesmo modo, ao refletir sobre o enfoque ecossocioeconômico, as redes 

caracterizadas como cadeias curtas agroalimentares sustentáveis privilegiam a 

preservação dos relacionamentos solidários, conservação das tradições e costumes, 

estabelecem uma concepção do bem viver que vai além das dimensões sociais, 

econômicas e ecológicas, bem como admitem outras perspectivas: aspectos políticos, 

institucionais, espaciais, administrativos, históricos e outros elementos de foro 

subjetivo, como afeto e transcendência (SAMPAIO et al., 2020). 

Portanto, tem-se o espaço gastronômico de um restaurante como um dos elos 

da rede de prestadores de serviços que se apoiam no preparo de suas refeições com 

alimentos orgânicos assumindo, na cadeia curta agroalimentar, o protagonismo de 

articular de um lado da cadeia os produtores certificados e de outro os consumidores 

demandantes de alimentação boa, limpa e justa.  

  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
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O preparo da terra, o cultivo com técnicas adequadas e sustentáveis, a oferta 

e acessibilidade dos produtos para a população, bem como a disponibilidade de 

alimentos sem desperdício e seu preparo, são importantes na produção e consumo 

de agroalimentos com reflexos para uma vida saudável. Dessa maneira, pergunta-se: 

Como cadeias produtivas curtas agroalimentares sustentáveis que possuem um 

restaurante como elo chave estruturam-se na concepção do Slow Food? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral consistiu em analisar a cadeia curta agroalimentar sustentável 

do produto feijão, a partir do restaurante Quintana (Curitiba, Brasil), com base nos 

princípios do Slow Food. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos desmembram-se: 

(i) Caracterizar os princípios teóricos e empíricos do Slow Food para a cadeia 

agroalimentar; 

(ii) Caracterizar a cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão em torno do 

restaurante Quintana (Curitiba, Brasil). 

1.2.2.1 Objetivo específico vinculado à proposta de gerar produtos  

 (i) Realizar divulgação científica dos resultados da pesquisa no formato de 

artigo científico; 

(ii) Sistematizar uma proposta de processo, com funcionalidade didática, de 

melhor qualificar o levantamento de informações com vistas à produção de Plano para 

o Desenvolvimento de Negócio Sustentável. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

Este trabalho justifica-se pela relevância da discussão sobre os impactos 

ambientais resultantes das práticas dos sistemas agroalimentares relativos à 
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globalização, urbanização, crescimento da população mundial, aquecimento global e 

mudanças climáticas. A discussão promove mobilização internacional no que 

concerne ao desenvolvimento sustentável, conforme os destaques que se apresentam 

na sequência (BOUDALIA, 2020). 

Em 1983, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criou 

a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida por Gro 

Harlem Brundland, que elaborou o relatório intitulado “Nosso Futuro Comum” com o 

propósito de apresentar estratégias ambientais de longo prazo, para obter um 

desenvolvimento sustentável, por volta do ano 2000. O relatório chama a atenção ao 

dever de salvaguardar o planeta, pois apresenta seus recursos de modo finito e a 

percepção de que a preocupação com o meio ambiente demanda maior cooperação 

entre os países para a consecução de objetivos comuns (LAYRARGUES, 1997). 

 A partir de 2015, a Comissão Mundial das Nações Unidas avançou na 

discussão dos grandes problemas mundiais e propôs 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o alcance da Agenda 2030 (NAÇÕES 

UNIDAS, 2015). Destaca-se neste trabalho, sobretudo, o ODS 2 – Fome Zero  e 

Agricultura Sustentável, além de outros ODS com aderência ao tema (NAÇÕES 

UNIDAS, 2015). 

Similarmente, a Comunidade Europeia reforça a preocupação com os impactos 

positivos e negativos que os aspectos da sustentabilidade apresentam nos sistemas 

agroalimentares. O atual sistema alimentar, caracterizado por produção, transporte, 

processamento, embalagem, armazenamento, varejo, consumo, perda e desperdício, 

é responsável por quase um terço das emissões globais de Gases do Efeito Estufa 

(GEE). Consome quantidade significativa dos recursos naturais, responsável pela 

perda da biodiversidade, apresentando impacto negativo socioambiental e 

econômico, sobretudo para a saúde humana (IPCC, 2019).  

Na busca pela resolução dos problemas relativos à produção e ao consumo, foi 

estabelecido um conjunto de estratégias denominadas de Farm to Fork (F2F) que 

buscam um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, entendido como 

o cerne do Acordo Verde Europeu, cujo desafio é neutralizar as emissões dos gases 

de efeito estufa até 2050 e privilegia a cadeia curta agroalimentar como solução 

(IPCC, 2019).  

Nesse cenário mundial, as cadeias curtas agroalimentares apresentam-se 

como alternativa às cadeias convencionais de suprimentos e associam seus alimentos 
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aos conceitos de local, natural, saudável e confiável. No que se refere ao agricultor 

familiar, as cadeias curtas representam uma oportunidade atrativa para a 

diversificação da produção, captura de maior valor agregado e garantia de renda mais 

justa (AGUIAR; DELGROSSI, 2018). Da mesma maneira, o produto feijão apresenta 

características de suporte para a alimentação humana, devido às suas propriedades 

nutritivas, com a vantagem de apoiar a sustentabilidade ao colaborar com a fertilização 

do solo (SEMBA, 2021).  

Quanto à relevância acadêmica do tema, utilizando-se como meio de busca o 

Banco de Teses CAPES, identificaram-se 10 dissertações de mestrado e 5 teses de 

doutorado. Ainda que no seu conjunto diferenciem-se da presente pesquisa, trazem 

importantes contribuições. Entre as teses, destacam-se: (i) Rodrigues (2016) – 

analisou as práticas do movimento Slow Food ao estudar o caso do Convívio da 

Primeira Colônia Italiana da Serra Gaúcha; (ii) Oliveira (2014), Nascimento (2014), 

Gentile (2016) e Rodrigues (2016) – apresentaram em comum a importância das 

cadeias curtas. Em relação às dissertações: (i) Hadler (2015) e Pinho (2019) – 

descreveram valores na prática habitual de consumo do Slow Food; (ii) Silva (2015), 

Verano (2019) e Franzoni (2016) – trataram da cadeia curta de fornecedores da 

agricultura familiar; (iii) Aguilera (2021) – abordou os desafios de uma cadeia curta de 

alimentos e chefs que trabalham com agricultores familiares e outros pequenos 

produtores, sendo esse o trabalho que mais se aproximou desta dissertação. 

Evidenciam-se assim a relevância e necessidade do desenvolvimento de 

estudos que apresentem em sua elaboração, a discussão do problema de pesquisa 

proposto, ou seja, analisar a cadeia curta agroalimentar sustentável do produto feijão 

e estrutura-se a partir dos princípios do Slow Food. Este trabalho, como fruto de um 

mestrado profissional, possibilita contribuir e aprofundar os conhecimentos teóricos 

sobre o tema ao mesmo tempo em que apresenta seus desdobramentos práticos 

propostos nos objetivos específicos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta os conceitos que estruturam o quadro teórico de 

referência deste trabalho. Abordou-se a ecossocioeconomia sob o enfoque da 

sustentabilidade e arranjo socioprodutivo de base territorial, com destaque para os 

conceitos de governança em rede. Na sequência, apresenta-se a importância do 

movimento Slow Food, sua história, estrutura institucional, princípios e principais 

projetos do movimento com destaque para o Projeto Terra Madre. O tema governança 

é apresentado na sua importância para a construção dos relacionamentos, redes e 

arranjos presentes nas cadeias produtivas. 

Finaliza-se a apresentação do referencial teórico com a cadeia curta 

agroalimentar do produto feijão, seus atributos e benefícios. 

 

2.1 ECOSSOCIOECONOMIAS 

 

A percepção da sustentabilidade pode ser compreendida pelo enfoque de 

Sachs (1986), com o crescimento que respeita a adoção de três princípios: (i) 

crescimento econômico sustentável (preservação dos recursos básicos para as 

gerações futuras), (ii) racionalidade social (minimizar as mudanças irreversíveis) e (iii) 

proteção do ambiente físico (visão do impacto do ser humano sobre a natureza). Ao 

discutir o princípio da sustentabilidade, Elkington (2012) reforça a necessidade da 

reflexão das ações empreendidas atualmente por não apresentarem limitações de 

impacto no futuro econômico, social e ambiental da sociedade.  

Diante dos termos ecossocioeconomia, ecodesenvolvimento e 

desenvolvimento sustentável, há um entendimento de que representam terminologia 

derivativa baseada na obra de Karl Willian Kapp (1950), que trata da lógica de 

privatizar os lucros de curto prazo e socializar os custos socioambientais de médio e 

longo prazo (LUZZATI, 2005; SAMPAIO; ALVES, 2013). 

Para Sampaio et al. (2020), a percepção da sustentabilidade assume o enfoque 

ecossocioeconômico quando as ações de sustentabilidade atuam no território e as 

estratégias de ecodesenvolvimento passam pela apropriação de ações de 

planejamento local e regional, segundo a aplicação de três princípios: (i) uso completo 

dos recursos para atender as necessidades dos habitantes (salvaguardando o longo 

prazo), (ii) redução máxima dos impactos ambientais negativos (reutilização dos 
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rejeitos) e (iii) desenvolvimento de tecnologias adaptadas com vistas ao menor 

impacto ambiental (SACHS, 1986).  

Assim sendo, a proposição da modalidade de desenvolvimento 

ecossocioeconômico apresenta alternativas de bem viver apoiadas nos princípios 

intergeracionais, caracterizadas pelo impacto que as decisões presentes podem 

causar às gerações futuras (GRIMM; ALCÂNTARA, 2017). Essa proposta de vida em 

sociedade apoia-se em raízes comunitárias não capitalistas. Grimm e Alcântara (2017, 

p. 125) afirmam que o bem viver e a ecossocioeconomia, no que concerne ao 

desenvolvimento, possibilitam visualizar vulnerabilidades socioeconômicas e 

ambientais das comunidades, considerando saberes e um novo modo de convivência,  

“em diversidade e harmonia com a natureza que promovem uma crítica substancial à 

própria ideia de desenvolvimento”. 

Ainda tratando-se do desenvolvimento, este somente faz sentido diante da 

preservação da vida e a promoção da harmonia entre o ser humano e a natureza, 

associando tecnologias que produzam baixo impacto e garantam os princípios de 

equidade, solidariedade e dignidade (GRIMM; ALCÂNTARA, 2017). A proposição da 

ecossocioeconomia como enfoque metodológico-empírico oportuniza o resgate dos 

“saberes” e “fazeres” da população e a possibilidade de incorporar sua contribuição 

no processo de desenvolvimento (GRIMM et al., 2016). 

Todavia, a ecossocioeconomia pode ser traduzida como uma forma de pensar 

e agir diante das relações ecológicas, sociais e econômicas que privilegiam 

experiências de modelos econômicos que se contrapõem à economia de mercado. A 

ecossocioeconomia das organizações possui três princípios: (i) viabilidade 

interorganizacional, (ii) ação extraorganizacional e (iii) extrarracionalidade. A 

viabilidade interorganizacional traduz-se nas experiências que acontecem em rede e 

subvertem o ciclo materialista e individualista, com o foco em arranjos socioprodutivos 

que apresentam melhores respostas à coletividade e mostram-se ambientalmente 

sustentáveis. A ação extraorganizacional é estabelecida no território e a 

extrarracionalidade ocorre na dimensão do conhecimento, articulado pelos saberes e 

práticas cotidianas vinculados e compreendidos em determinado território, mas que 

podem ter difícil entendimento fora dele (SAMPAIO, 2010; SAMPAIO et al., 2020). 

Nesse sentido, destaca-se na próxima subseção as iniciativas socioprodutivas 

articuladas como arranjos institucionais e socioprodutivos. 
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2.1.1 Arranjos institucionais e arranjos socioprodutivos 

Ainda que as iniciativas socioprodutivas empreendedoras individuais sejam 

importantes, para garantir que possuam possibilidades reais de serem consideradas 

como experiências capazes de encontrar resultados permanentes e significativos, há 

necessidade de articularem-se a partir de arranjos institucionais ou socioprodutivos.  

Portanto, quando se trata de arranjo socioprodutivo, privilegiam-se “grupos 

organizados ou quase organizados, articulados, chamados de empreendimentos 

compartilhados, e que sobrevivem sob a égide da economia de mercado, entretanto, 

preservando sua dinamicidade comunitária” (SAMPAIO et al., 2008, p. 82). De acordo 

com Sampaio et al. (2017), os acordos institucionais, pensados como arranjos 

sociopolíticos e socioprodutivos de base comunitária: 

 
[...] constituem capital social a partir da relação sinérgica dos representantes 
das organizações que irão compor os acordos, a reunir e estimular as bases 
para pensar três diferentes ações: interorganizacionais, extraorganizacionais 
e extrarracionais (p. 979). 

 

Designam-se assim como arranjo institucional as inter-relações de entidades e 

normas legislativas caracterizadas com a finalidade de organizar as atividades 

societárias e atender os objetivos sociais (FOX, 1976). Para Rese (2012), há a 

tendência de utilizar o termo instituição como sinônimo de organização, entretanto, os 

termos enfocam questões diferentes, pois as instituições são estruturadas por arranjos 

sistêmicos articulados por funções sociais, econômicas ou políticas, que podem se 

valer de acordos formais ou informais que legitimam sua atuação no território.  

Como território, Gondim e Monken (2017, p. 22) qualificam-no como “espaço 

delimitado, produzido pela sociedade, no qual existem múltiplos objetos geográficos 

(naturais e construídos), atores sociais – pessoas (indivíduos e grupos) e instituições 

–, relações (fluxos) e poderes diversos”.  Por conseguinte, a ação sobre o território, 

mediada pelos interesses públicos e privados como ação coletiva, vale-se da 

participação interorganizacional para estabelecer as ligações no ambiente 

institucional e a tomada de decisão demanda a participação direta ou indireta dos 

atores sociais1 impactados pelos atos (SAMPAIO et al., 2017). 

 
1 Conforme Cuin e Gresle (1994, p. 264) “os quatro paradigmas que dividem o campo sociológico 
(estruturalismo genético, accionalismo, modelo estratégico e individualismo metodológico) todos 
reintroduzem explicitamente o ator, embora concedendo-lhe um lugar maior ou menor de análise. Para 
Pierre Bourdieu o ator é um ‘agente’; para Boudon ele se torna um ‘átomo’ do social; em Michel Crozier 
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Para Sampaio (2017, p. 982), o arranjo socioprodutivo de base territorial “é 

composto por uma microrrede interorganizacional principal que desencadeia outras 

microrredes”. Conforme proposto (Figura 1), o sistema possui também 

encadeamentos socioprodutivos na horizontal e na vertical.  

Figura 1 - Matriz cadeia produtiva sustentável 

 Fonte: Sampaio (2020). 
 

No encadeamento vertical apresentam-se as responsabilidades 

socioambientais de âmbito local (comunidade e município), microrregional (unidades 

de conservação e bacias hidrográficas), bem como estadual, nacional e internacional. 

Há a identificação dos fornecedores de matéria-prima (quando há relação produtiva) 

e/ou provedores de informação (quando existe relação política). É possível observar 

também os distribuidores e consumidores dos produtos (quando há relação produtiva) 

ou de informações (quando há relação política). O encadeamento horizontal apresenta 

as organizações de apoio, ou seja, instituições que influenciam, a exemplo do estado 

e organizações do terceiro setor; e as terceirizações que ocorrem na empresa 

(SAMPAIO, 2020).  

 
ele se transforma em ‘estratego’ de um jogo institucional, por fim, o ator de Alain Touraine compartilha 
com o ator de Bourdieu uma situação de conflito que emerge de relações de dominação, e com Crozier 
um estatuto de ator coletivo, o qual reconhece em si mesmo interesses e projetos próprios”. 
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A próxima subseção expõe o movimento Slow Food, a caracterização dos 

princípios do movimento e do projeto Projeto Terra Madre, com ênfase nas cadeias 

curtas agroalimentares e sustentáveis. 

 

2.2 MOVIMENTO SLOW FOOD 

De acordo com Andrews (2008), o movimento Slow Food teria sua gênese 

anterior à década de 1980, a partir das mobilizações de raízes históricas e ideológicas 

vivenciadas na Europa, principalmente na Itália, fruto ainda do desdobramento da 

efervescência cultural e política das manifestações públicas de maio de 1968, em 

Paris. Nessa época, um grupo de jovens ligados ao movimento de esquerda italiana, 

entre os quais estava Carlo Petrini, um dos fundadores do movimento, iniciaram 

atividades cívicas e sociais na região do Piemonte no norte da Itália (ANDREWS, 

2008).  

Assim, após Carlo Petrini ser eleito consigliere comunale (vereador) da 

Prefeitura de Bra, o grupo político do qual fazia parte passou a aprofundar suas ações 

em prol da identidade regional com o fortalecimento da expressão cultural local. 

Dessas atividades resultou a organização, em 1979, do primeiro Festival Internacional 

de Tradições Populares do Piemonte, denominado Cantè i’euve (GENTILE, 2016). 

De acordo com Gentile (2016), a postura de conciliar o ativismo político com a 

criação de associações gastronômicas, com foco regional e popular, era prática 

comum aos movimentos de esquerda italianos em suas ações nos anos de 1980. 

Seguindo essa prática, o grupo ao qual Petrini fazia parte criou a Case del Popolo 

osterie e trattorie, um misto de restaurante e clube recreativo com o objetivo de 

oferecer o lazer para as classes populares de trabalhadores. À essa experiência 

seguiu-se a eleição de Petrini para a presidência da federação cultural e recreativa de 

esquerda ArciGola, que privilegiava as tradições e a gastronomia italianas (GENTILE, 

2016). 

Conforme Ferreira (2009), a Arcigola ganha notoriedade nacional e 

internacional ao posicionar-se contrária à instalação de uma unidade da rede de 

lanchonetes McDonald’s na Piazza di Spagna no centro de Roma. Um intelectual e 

poeta denominado Folco Portinari redigiu um manifesto no qual aparece o termo slow 

food como contestação ética ao propósito da vida veloz, calcada no frenesi e na 



25 
 

eficiência corporificada pelo fast food2. Desse protesto teria surgido a expressão slow 

food. 

Além disso, a ação empreendida pela Arcigola prima pela valorização do 

“gosto” e a relação com os alimentos. Passaram a fazer parte desta: advogados, 

jornalistas, médicos e cozinheiros. O sucesso e a repercussão que o manifesto 

causou, bem como sua tradução em diferentes idiomas, estimulou Petrini e 

intelectuais de 15 países a fundarem, em 10 de dezembro de 1989, em Paris, o 

Manifesto Slow Food como associação internacional (LEITCH, 2009). 

Consequentemente, foi a publicação do Manifesto Slow Food que levou o 

conceito para além da Itália. O que deu início ao “notável movimento, que é como as 

pessoas começaram a chamá-lo [...], a redação em inglês, sem sombra de dúvida 

ajudou a globalizar e divulgar o apelo àqueles que já tinham restrições quanto ao 

crescimento vertiginoso do fast food” (ANDREWS, 2008, p. 12). Por outro lado, o 

movimento Slow Food foi protagonista em estudos de vários autores internacionais 

como: Laudan (2004), Mintz (2006), Pilcher (2006), Andrews (2008), Leitch (2009) e 

Davolio e Sassateli (2010). Contudo, destaca Oliveira (2014) que os estudos se 

restringem a uma apresentação descritiva do movimento. 

O movimento Slow Food expandiu-se no mundo e passou a estruturar sua 

prática como a busca por “alimentos bons, limpos e justos para todos”. Proposta essa 

que busca romper com o processo de transformação do alimento como mercadoria 

(commodity) e traduziu-se como uma resposta à contaminação dos alimentos com 

agrotóxicos, além da adoção de práticas que tanto impactavam a saúde humana 

quanto ao meio ambiente (BIROCHI; ROVER; SCHULTZ, 2019). 

De acordo com Makuta et al. (2020), o conceito de “bom” assume compromisso 

com a produção e o consumo de produtos de boa qualidade, incluindo de modo amplo 

atributos intrínsecos na avaliação de aspecto, sabor, aromas, técnicas de elaboração, 

bem como extrínsecos, vinculados à procedência, cultura e memória afetiva. Para o 

conceito de “limpo” há a incorporação de práticas que preservam o meio ambiente e 

adotam a produção orgânica e agroecológica, buscando a recomposição da fertilidade 

do solo e respeito à paisagem.  

 
2 Fast food “se caracteriza como um sistema alimentar de massa que procura atingir um mercado de 
consumidores maior. Seu principal objetivo, o de atender as novas necessidades do mundo atual, em 
especial a velocidade e a praticidade” (OLIVEIRA, 2014, p. 25). 
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Do mesmo modo, o movimento Slow Food promove a agroecologia como um 

pilar para garantir o acesso de todos a uma alimentação saudável, com respeito à 

diversidade, memória biocultural e aos modos de vida, promotora da biodiversidade e 

dos recursos naturais, de modo que não agrave a crise climática e oportunize devolver 

à agricultura e aos agricultores sua relevância e protagonismo (MAKUTA et al., 2020). 

Além disso, o conceito de “justo” deve-se à maneira como a relação entre a 

produção e o consumo ocorre com a busca da remuneração adequada a quem 

produz, associada às práticas envolvidas sem discriminações por aspectos de gênero, 

etnia, nacionalidade, religião ou orientação política (BIROCHI; ROVER; SCHULTZ, 

2019). 

A partir da referência dos princípios do Slow Food, Tencati e Zsolnai (2012), 

estruturam-se as principais características do movimento (Quadro 1), que se 

destacam pela estruturação em rede com o propósito de atuar tanto na dimensão do 

indivíduo quanto no território, priorizando o engajamento de profissionais da 

gastronomia, produtores e consumidores em ações de longo prazo que garantam a 

sustentabilidade do planeta Terra. 

Quadro 1 - Principais características do movimento Slow Food 

Organização em 
Rede 

Refere-se a uma estrutura em rede focada em promover formas alternativas 
de produção e consumo. A rede slow food tem características inovadoras, 
na medida que busca atuar com a realidade e de modo viável, alternativa 
por buscar operar sob outro paradigma socioeconômico e tradicional por 
basear sua ação nos patrimônios das comunidades locais de todo o mundo. 

Múltiplas 
Abordagens 

Refere-se à organização estratégica da rede prevendo sua atuação em três 
eixos norteadores (pessoas, planeta e lugar) em distintas atividades. Os 
projetos de ação são fundamentados na compatibilidade com o consumo, 
produção e modo de vida sustentável. 

Engajamento 
Refere-se à confiança e ajuda mútua em nível local e global, fortalecendo 
conexões entre cozinheiros, produtores e consumidores. 

Longo Prazo 

Visão de longo prazo no trabalho de preservação e sustentação das 
experiências tradicionais com risco de extinção. Promovendo mudanças nos 
padrões de desenvolvimento para uma perspectiva de convivência e 
respeito. 

Adaptação ao Meio 
Ambiente 

Faz referência à priorização das bases de abastecimento dentro do mesmo 
território – núcleo de uma economia alimentar local, inserido no contexto 
social. 

Fonte: Macoppi (2017) com base em Tencatti e Zsolnai (2012). 

  

Portanto, a organização do movimento pode ser compreendida, a partir da 

descrição dos diferentes níveis organizacionais e suas respetivas atribuições (Quadro 

2). O Congresso do Slow Food ocorre a cada 4 anos com o objetivo de definir 

estratégias, com base na participação democrática de seus membros. O Conselho de 
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administração é composto por Presidente, Comitê Executivo, Conselho e Secretário-

Geral. Eleitos durante o Congresso, o Conselho possui a responsabilidade de conduzir 

institucionalmente o Movimento Slow Food Internacional (SLOW FOOD, 2021). 

Quadro 2 - Nível organizacional e de gestão do Slow Food 
Nível organizacional Atribuições 

Congresso O mais alto órgão deliberativo do Slow Food, com formação a cada 
quatro anos. É constituído por delegados eleitos em cada região, 

com o objetivo de garantir a participação democrática nas decisões 
e órgãos executivos. 

Conselho de administração Apresenta a seguinte composição: 
Presidente: eleito pelo Congresso é o representante legal geral do 

Slow Food; 
Comitê executivo: é o órgão operacional, responsável pela 

implementação das decisões do Congresso; 
Conselho: é o órgão diretor da política da associação e serve de 

representante, garantindo a participação dos representantes; 
Secretário-geral: é eleito pelo Comitê Executivo e apresenta entre 

suas funções a de supervisionar a execução das decisões do 
Comitê Executivo. 

Associações nacionais Estabelecida quando os membros do Slow Food dentro de um país 
formam uma associação nacional, representando e coordenando 
as atividades e ganhando autonomia para participar do processo 

decisório em nível internacional. 
Regionais e Macroregionais Consideradas formas intermediárias de organização, atendem a 

requisitos específicos ou público-alvo. Seguem as mesmas 
regulamentações das associações nacionais 

Comunidades Slow Food É a estrutura local onde os membros efetivamente realizam as 
atividades. 

Fonte: Slow Food (2021). 

Assim, as associações nacionais representam órgãos descentralizados e que 

atuam em diferentes países, com base nas orientações do movimento Slow Food 

Internacional. Em função do tamanho do país, há possibilidade de desdobramentos 

regionais ou macrorregionais. As comunidades Slow Food representam a nova 

denominação para os Convívios e comunidades de alimentos e representa a atuação 

do movimento diretamente nas diferentes comunidades. Uma mesma região pode 

conter diversas comunidades, pois cada uma prioriza um conjunto de projetos e possui 

autonomia administrativa (SLOW FOOD, 2021). 

A Associação Slow Food (Figura 2), de acordo com Castro (2018), prioriza a 

construção de um sistema alimentar voltado para a promoção dos ecossistemas 

locais, agricultura e gastronomia, de maneira a fortalecer as relações entre produtores 

e consumidores. Para garantir as suas ações, a associação divide-se em três frentes 

de atuação: (i) Fundação Slow Food para a Biodiversidade, (ii) Fundação Terra Madre 

e (iii) Universidade de Ciências Gastronômicas. 
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Figura 2 - Estrutura da Associação Slow Food 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Adaptado de Slow Food (2021). 
 

A Fundação Slow Food para a Biodiversidade é caracterizada como uma 

entidade de propósito específico, fundada em 2003, com o objetivo de apoiar e 

financiar projetos desenvolvidos pelos convívios do movimento Slow Food e com o 

propósito da preservação da biodiversidade e das tradições gastronômicas do mundo. 

Apesar de fazer parte do movimento Slow Food, enquanto instituição, possui 

autonomia estatutária, econômica e administrativa, elaborando anualmente seu 

relatório social com os resultados das ações realizadas. Os projetos da Fundação são 

distribuídos em 5 eixos: Presidia (Fortalezas), Arca do Gosto, Jardins na África, 

Mercados da Terra e Aliança de Chefs (SLOW FOOD, 2021). 

Do mesmo modo, ao buscar a aproximação dos princípios do Slow Food com 

a comunidade acadêmica, em 2004, foi inaugurada a Universidade de Ciências 

Gastronômicas (UNISG), promovida pelo Slow Food na Região Emilia-Romagna e 

Região Piemonte, tornando-se a primeira universidade a oferecer uma abordagem 

holística do estudo de alimentos. A UNISG tem por propósito formar especialistas com 

conhecimentos capazes de respeitar e assegurar um relacionamento entre a 

gastronomia e as ciências agronômicas com atenção à biodiversidade (SLOW FOOD, 

2021). 

Assim, o profissional gastrônomo formado na UNISG a partir dos diferentes 

programas ofertados3, é capaz de operar em todos os processos: na produção, 

 
3 A Graduação em Ciências e Culturas Gastronômicas certifica gastrônomos que podem influenciar 
sistemas alimentares, melhorando sua sustentabilidade e soberania, e trabalham na promoção e 
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distribuição, promoção e comunicação da produção agroalimentar. A universidade 

oferece cursos de especialização, graduação e pós-graduação (mestrado e 

doutorado), atraindo estudantes de todos os países do mundo para estudar no 

campus de Pollenzo, Itália4, tendo formado mais de 1000 estudantes (SLOW FOOD, 

2021). 

Para a tradução dos conceitos “bom, limpo e justo” em ações, o movimento 

buscou sua institucionalização como uma organização internacional sem fins 

lucrativos, articulada em rede por meio de grupos locais, denominadas de 

Comunidades Slow Food (anteriormente eram chamados de convívios e comunidades 

de alimentos), que estabelecem o relacionamento com os produtores, realizam 

mobilizações para proteger alimentos tradicionais, organizam degustações práticas, 

palestras e incentivam os chefs a usar alimentos regionais.  

As Comunidades Slow Food buscam principalmente resgatar e preservar a 

qualidade de vida no cotidiano e apoia-se na abordagem da ecogastronomia (SLOW 

FOOD BRASIL, 2021). O termo ecogastronomia foi cunhado por Carlo Petrini, 

presidente do movimento Slow Food, o qual: 

 

[...] representa a união entre a ética e o prazer da alimentação. É uma atitude 
capaz de combinar o respeito e interesse na cultura enogastronômica com 
apoio para aqueles que lutam para defender os alimentos e a biodiversidade 
agrícola no mundo todo e que apoia um novo modelo de agricultura, menos 
intensivo, mais saudável e sustentável, com base no conhecimento de 
comunidades locais (SLOW FOOD BRASIL, 2021, s/p). 

 

Dentro dessa linha, as Comunidades Slow Food são estruturas locais, 

descentralizadas e com autonomia, formadas a partir de 10 participantes que 

desenvolvem suas práticas por meio de projetos e atividades. Para apoiar os 

princípios “bom, limpo e justo”, recomenda-se às Comunidades Slow Food que 

desenvolvam o projeto “Educação Alimentar” e “do Gosto” no formato de oficinas. 

 
agregação de valor aos alimentos. A graduação é de 3 anos e envolve além das disciplinas obrigatórias 
e eletivas,15 viagens de estudos na Itália e outros países do mundo (UNISG, 2021). 
4 O Mestrado oferece os programas: Master of Gastronomy: Creativity, Ecology and Education; Master 
of Gastronomy: World Food Cultures and Mobility; Master of Applied Gastronomy: Culinary Arts; Master 
in Cultura del Cibo e Turismo Sostenibile; Master’s in food Culture, Communication & Marketing; Master 
in Wine Culture and Communication; Master in Agroecology and Food Sovereignty; e o Doutorado 
oferece um programa denominado The PhD Program in Ecogastronomy, Education and Society 
(UNISG, 2021).  
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 Com o objetivo principal de educar os jovens e ajudá-los a entender a 

importância do alimento como uma parte integral da cultura da sociedade, bem como 

desenvolver suas habilidades sensoriais, são realizadas as oficinas “Educação 

Alimentar” e “do Gosto”, nas quais além das qualidades nutricionais, enfatiza-se que 

os alimentos também significam prazer, cultura, emoção, convívio, fortalecimento dos 

valores e ampliam os relacionamentos (SLOW FOOD BRASIL, 2021). 

Assim, o movimento Slow Food ressalta a necessidade das referidas oficinas 

como resposta contra o alimento de má qualidade ou adulterado. Busca combater a 

alimentação fast food  e garantir a preservação de produtos tradicionais, cozinhas 

regionais, espécies vegetais e animais em risco de extinção. Essas oficinas ocorrem 

em todos os grandes eventos do Slow Food e em escolas. Com o apoio de 

especialistas, os  participantes aprendem a degustar, comparar e combinar alimentos 

com bebidas.  

Outra atividade desenvolvida pelo projeto, estimula a criação de hortas 

escolares para os estudantes aprenderem a cultivar e também saborear o produto que 

eles próprios cultivaram, além de constatarem a qualidade dos alimentos cutivados 

sem produtos e fertilizantes químicos (SLOW FOOD BRASIL, 2021). 

O movimento realiza um conjunto de eventos internacionais em várias cidades 

do mundo. Dentre esses encontros destacam-se: (i) Encontro do Queijo – evento 

dedicado ao leite e seus derivados, permite aos produtores e profissionais da cadeia 

produtiva compartilharem experiências, cuja a realização acontece a cada dois anos 

na cidade de Bra, na Itália; (ii) Terra Madre Indígena –  encontro de representantes de 

comunidades indígenas e produtores de alimentos do mundo, realizado na Suécia (em 

2011), Índia (em 2015), Ainu Mosis (em 2019) e México (em 2020); (iii) Congresso 

Internacional do Slow Food – evento internacional que ocorre a cada 4 anos na cidade 

de Turim na Itália,  trata-se de um encontro entre todos os delegados e representantes 

do movimento com o objetivo da definição política, estratégica e organizacional da 

entidade (SLOW FOOD, 2021). 

Outros encontros internacionais do movimento também merecem destaque: (i) 

Slow Fish – reúne a comunidade mundial dedicada à pesca artesanal e sustentável a 

cada dois anos na cidade de Gênova, na Itália; (ii) Slow Food Meet – promove a 

pecuária tradicional e sustentável, intenta o compartilhamento das melhores práticas 

de produção e consumo da carne, realizado na cidade de Denver, nos EUA; (iii) Terra 

Madre Day – celebração da comida local, organizada pelas Comunidades Slow Food 
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em todo o mundo, anualmente, no dia 10 de dezembro; (iv) Dia Mundial do Disco Soup 

– organizado pela Rede Juvenil Slow Food possui como objetivo combater o 

desperdício de alimentos e gerar conscientização, ocorrendo simultaneamente em 

diversas cidades do mundo (SLOW FOOD, 2021).  

De maneira idêntica aos outros eventos, Terra Madre Salone del Gusto é um 

encontro global de todos os membros e simpatizantes do movimento que acontece a 

cada dois anos na cidade de Turim, na Itália, e será apresentado em detalhes na 

próxima subseção (SLOW FOOD, 2021). 

2.2.1 Projeto Terra Madre 

No ano de 2004, o Slow Food iniciou um projeto denominado Terra Madre, com 

o objetivo de construir uma rede internacional de produtores de alimentos, 

representantes de comunidades locais, cozinheiros, comunidade acadêmica, 

intelectuais, políticos e população jovem, com o desafio de intercambiar saberes, 

práticas e experiências (Figura 3). Com a prevalência mundial da agroindústria, o 

projeto apoia ativamente o modelo local sustentável de pequena escala.  

Figura 3 - Projeto Terra Madre  

 Fonte: Adaptado de Slow Food pelo autor (2021). 
 

Dentre as atividades desencadeadas a partir do evento internacional Terra 

Madre 2006, destaca-se a criação de uma rede mundial envolvendo mais de 200 

universidades. A proposta buscou ampliar a aproximação do ambiente acadêmico 

com as Comunidades Slow Food e os chefs de cozinha do Terra Madre, a fim de 

formar uma rede de conhecimento capaz de produzir respostas práticas para a 
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conservação e produção alimentar sustentável, proteção da biodiversidade alimentar 

e culturas a ela conectadas (SLOW FOOD BRASIL, 2021).  

Essa rede assume o compromisso de respeitar os recursos naturais e os 

direitos das populações para desfrutar dos bens comuns e garantir a salvaguarda das 

características originais dos produtos agroalimentares diante da possibilidade de 

contaminação genética causada pela presença dos alimentos transgênicos (alimentos 

geneticamente modificados) (SLOW FOOD BRASIL, 2021). Para Irving e Ceriani 

(2013), a visão do Projeto Terra Madre é garantir a voz e a visibilidade de agricultores, 

pescadores e todos os interessados e envolvidos na preservação e produção 

alimentar realizada de modo sustentável, respeitando as tradições e práticas 

alimentares locais, fertilidade do solo e garantias para a preservação de espécies 

vegetais e animais. 

Em 2020, o 13º Terra Madre Salone del Gusto, festival internacional organizado 

pelo Slow Food, foi realizado de modo virtual (por ocasião da pandemia causada pelo 

vírus da Covid-19) e em 205 dias, envolveu toda a rede internacional composta por 

75 países. O conteúdo do evento está disponível em plataformas digitais na web 

(SLOW FOOD, 2021). 

O Slow Food Brasil, instituição representante local do movimento, também 

participou da programação internacional, com o Terra Madre Brasil 2020, evento que 

em sua 3ª edição no Brasil5, foi realizado pela 1ª vez na versão online. O evento foi 

composto por rodas de conversa, diálogos, oficinas “do Gosto”, espaços educativos 

dedicados à cultura alimentar e instalações artísticas. Reuniu mais de 200 mil pessoas 

online durante todo o período da programação (SLOW FOOD BRASIL, 2021).  

O catálogo do evento, do ano de 2020, apresenta os principais conceitos e 

projetos desenvolvidos pelo movimento no Brasil: as Comunidades Slow Food; 

Fortaleza Slow Food; Arca do Gosto; Agricultura Familiar Camponesa; Indicações 

Geográficas ou Marcas Coletivas; e Co-produtor ou Consumidor responsável (TERRA 

MADRE BRASIL, 2021).  

 No projeto Arca do Gosto foi elaborado um catálogo de produtos em risco de 

desaparecer, que fazem parte da cultura e das tradições do mundo inteiro. Neste 

constam espécies vegetais e animais, mas também produtos processados, pois junto 

com a diversidade vegetal e animal, estão desaparecendo também queijos, carnes 

 
5 O primeiro Terra Madre Brasil foi realizado em 2007 e o segundo em 2010 (SLOW FOOD BRASIL, 
2021).  
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defumadas ou salgadas, pães, doces, expressão de saberes rurais e artesanais não 

escritos, sendo o fruto de competências e práticas que se transmite há gerações 

(SLOW FOOD BRASIL, 2021). 

Igualmente, as Fortalezas representam outros projetos desenvolvidos, com o 

propósito de aprimorar a qualidade dos produtos em um determinado território. Sua 

prática iniciou em 1999 e constitui-se por ações concretas que envolvem técnicos e 

entidades locais, com o objetivo de oferecer suporte aos pequenos produtores para 

resolver suas dificuldades, estabelecer a conexão de produtores isolados com 

mercados alternativos e que valorizem seus produtos. 

Os projetos desenvolvem-se com apoio de universidades, por meio de práticas 

de pesquisa e extensão rural que primam pela conservação de um produto tradicional 

que apresente risco de extinção ou uma técnica de produção tradicional, de 

processamento ou de cultivo (produto bom). Buscam atuar sobre o território com 

medidas que proporcionem a conservação de paisagens rurais ou ecossistemas em 

risco de extinção, através da sustentabilidade ambiental (produto limpo) e 

socioeconômica (produto justo). Em todo o mundo, são 615 “fortalezas” distribuídas 

em 79 países. No Brasil, são descritas as seguintes “fortalezas”: mandioca do povo 

Kiriri, pinhão da serra catarinense, queijo colonial cru de Seara, cacau Cabruca do sul 

da Bahia, pequi do norte de Minas, entre outros (SLOW FOOD BRASIL, 2021). 

Outro projeto de grande impacto social é o Mercado da Terra. Corresponde ao 

mercado de agricultores que estão organizados de acordo com as diretrizes do 

movimento Slow Food. O primeiro Mercado da Terra foi inaugurado em Montevarchi, 

na Toscana, em 2006. Expandiu-se gradualmente para 69 mercados, em 23 países 

(o Brasil não possui nenhuma unidade atualmente). São espaços nos quais os 

consumidores e agricultores reúnem-se para promover alimentos locais e sazonais, 

além de pontos de encontro comunitários nos quais moradores urbanos e rurais 

reúnem-se, comem, bebem e celebram juntos (SLOW FOOD, 2021).  

Os Mercados da Terra assemelham-se aos mercados e feiras que permitem 

espaço de venda direta aos agricultores, em eventos locais e periódicos, nos quais os 

produtores montam suas bancas e barracas em um espaço pré-determinado, em 

certos dias da semana, para comercializar seus produtos diretamente com os 

consumidores (GETZ; PAGE, 2016). No entanto, os três princípios (“bom, limpo e 

justo") são elementos que os diferenciam de outros espaços de comercialização e 

representam uma oportunidade para o consumo de alimentos de qualidade, 
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conhecimento da origem do produto e que apresentam menores impactos negativos 

ambientais em sua produção (livres de organismos geneticamente modificados) 

(AGRILLO et al., 2015; SLOW FOOD, 2021). 

Esses mercados protegem a saúde dos produtores e consumidores (não 

utilizam produtos químicos em nenhuma etapa de produção e comercialização); 

buscam a justiça social por meio do reconhecimento do trabalho dos produtores; 

praticam preços que remuneram os custos de produção e sustentam a continuidade 

dos negócios; protegem os direitos dos agricultores e de seus trabalhadores 

(AGRILLO et al., 2015; SLOW FOOD, 2021).  

 Nesse sentido, um estudo produzido por Hatipoglu e Inelmen (2020), avaliou o 

Mercado da Terra sob o olhar sistêmico da governança e a gestão das externalidades 

ambientais (Figura 4) que resultam da interação entre atores e processos. Os autores 

concluíram que os processos de produção que preservam o meio ambiente em seus 

recursos naturais, atuais e futuros, exigidos pelos Mercados da Terra, promovem o 

uso eficiente do solo, da água e da energia, além de ajudar a minimizar externalidades 

ambientais e garantir a sustentabilidade que aborda os interesses das múltiplas partes 

envolvidas. 

De acordo com Tencati e Zsolnai (2012), o movimento Slow Food atua como 

instituição colaborativa que defende um sistema de governança democrática, atende 

às necessidades de todos os participantes e age de acordo com múltiplas linhas de 

recursos, refletindo a gestão democrática e participativa da rede. Assim, os Mercados 

da Terra são formados e gerenciados de maneira colaborativa por produtores, 

autoridades locais, grupos comunitários e cidadãos interessados. O Comitê de Gestão 

do Mercado da Terra, composto por membros da comunidade, supervisiona a seleção 

dos fornecedores e a execução, promoção e monitoramento dos mercados (SLOW 

FOOD, 2021).  

De acordo com Hall (2011), essa governança democrática e participativa6 

utilizada nos Mercados da Terra, pelo envolvimento direto do cidadão, pode ser 

 
6 Peters (2005, p. 586) defende que “baseando-se tanto nos princípios democráticos quanto nas noções 
administrativas e de eficiência, a lógica presente na governança é que a maior participação cidadã trará 
consigo maior qualidade na tarefa de governar”. E, ainda, “aumentará a confiança dos cidadãos. 
Participação esta que está contida na lógica de descentralização democrática, como formas de gestão 
inclusivas”. 
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definida como governança comunitária7. O desenvolvimento econômico, social e 

ambiental, juntamente com a busca de padrões alternativos de consumo, são os 

princípios subjacentes desse tipo de governança.  

Figura 4 - Estrutura conceitual para o gerenciamento de padrões 
sustentáveis de consumo e produção de alimentos nos Mercados da Terra 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Hatipoglu e Inelmen (2020, p. 7) 

 

Portanto, em todos os Mercados da Terra, os fornecedores devem vender 

produtos artesanais produzidos localmente, seguindo as diretrizes do movimento Slow 

Food e devem estar abertos a demonstrar aos consumidores todos os processos que 

exercem para a obtenção da qualidade na produção de seus produtos. Cada Comitê 

Gestor do Mercado da Terra possui autonomia para definir o local de atuação e sua 

abrangência, respeitando sempre a cultura alimentar e a biodiversidade de suas 

comunidades (SLOW FOOD, 2021).  

Nesse contexto, a próxima subseção apresenta em destaque os conceitos de 

governança e sua perspectiva de atuação em redes, para um entendimento geral 

sobre o tema. 

 

 
7 “A Governança Comunitária representa uma alternativa às relações burocráticas e mercantis, tendo 
sua regulação baseada na confiança mútua entre os participantes de comunidades” (CRUZ et al., 2007, 
p. 4). 
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2.3 GOVERNANÇA EM REDE 

 

A governança enquanto tema apresenta diferentes percepções dependendo da 

área com que se destina dialogar, a ponto de Ezzamel e Reed (2008, p. 599) 

associarem um “código de múltiplas cores” pelos diferentes olhares assumidos, como 

governança corporativa8, governança pública9, governança em parceria10, governança 

de redes11, essa última abordagem com foco de interesse no presente trabalho.  

Para compreender o tema, Kjaer (2004) busca em Platão12 o conceito de 

governança como a maneira de se delinear um sistema de normas ou regras. De 

acordo com Williamson (1986, p. 105), a estrutura da governança seria “uma matriz 

institucional dentro da qual as transações são negociadas e executadas”. Um ponto 

comum entre todas as possibilidades, independente da tipologia da organização, seja 

pública, privada ou do terceiro setor, reside na forma multifacetada como os múltiplos 

atores envolvem-se na realização das atividades e conduzem os conflitos de interesse 

ou de governabilidade de suas organizações (RESE, 2012).  

Ao complementar o debate, Hyden (1999) apresenta a governança como 

administração de regras políticas, formais e informais, do jogo de poder. Enquanto 

Rhodes (1997) estabelece que a governança se refere a redes interorganizacionais 

auto-organizadas, caracterizadas por independência, troca de recursos, regras do 

jogo e autonomia significativa do Estado. Peters (2000) indica que há uma estreita 

 
8 Governança Corporativa ou de Mercado tem como base “a transferência de algumas funções do 
Estado para o setor privado, resultando no aumento da flexibilidade, desregulamentação e 
preocupação maior com o cliente. Não há contraposição entre interesse geral e individual, mas sim o 
entendimento do interesse geral como a soma dos interesses individuais” (CRUZ et al., 2007, p. 4). 
9 Governança significa “uma mudança no sentido da atividade governamental, referindo-se a novos 
processos de governo, ou a renovadas condições para o exercício do poder e para a organização 
estatal, ou a novos métodos por meio dos quais a sociedade é governada” (RHODES, 1997, p. 652). 
10 Governança em Parceria caracteriza-se “pela ação conjunta de atores oriundos de diferentes origens. 
Nesse caso, os atores permanecem independentes e suas relações podem ser de forma hierarquizada 
ou democrática, tendo como resultado, além de outras coisas, a promoção e criação de capitais 
intangíveis” (CRUZ et al., 2007, p. 4). 
11 “Dado que as redes caracterizam-se por atores que atuam conjuntamente para o alcance de 
benefícios coletivos, a governança em redes interorganizacionais diferencia-se, primeiramente, pelo 
fato dos atores governados serem outras organizações e não indivíduos” (CASTRO; GONÇALVES, 
2014, p. 1286). 
12 Etimologicamente, “governança pode ser rastreada até o verbo grego Kubernân (pilotar ou orientar) 
e foi usado pelo filósofo Platão em relação a como projetar um sistema de regras” (KJAER, 2004, p. 3). 
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ligação com o governo, a ponto de estabelecerem que se trata de dirigir a sociedade, 

fazer e implementar políticas. 

A vinculação da governança ao Estado é uma das tendências iniciais no debate 

sobre o tema, entretanto, essa concepção apresentou amplitude maior com a inclusão 

de atores da sociedade civil, principalmente após a década de 1980. A entrada em 

ação de organizações da sociedade civil na prestação de serviços públicos, em muitos 

países estabeleceu níveis de descentralização que alteraram a percepção da 

distinção rígida entre público e privado (KJAER, 2004).  

Para Castro e Gonçalves (2014), apesar das redes buscarem o alcance de 

benefícios coletivos, diferenciam-se das organizações individuais por serem 

constituídas de entidades autônomas que interagem e não podem ser governadas 

pelos atributos de hierarquia ou de propriedade. Nessa abordagem, o modo de agir 

concentra-se em mecanismos de coordenação, controle, monitoramento e incentivos. 

Castro e Gonçalves (2014, p. 1288) afirmam que:  

 

[...] a governança de redes e organizações individuais apresentam duas 
características: i) natureza transitória e reversibilidade dos relacionamentos, 
pois os arranjos se mantêm enquanto há vantagens para todos os envolvidos; 
e ii) a noção de que o mecanismo básico de tomada de decisão é formado 
pela barganha entre os atores, pois na medida em que o relacionamento não 
é hierárquico, as decisões exigem negociações e ajustes de interesses 
comuns.  

 

 Assim, a teoria das redes proposta por Jones, Hesterly e Borgatti (1997) 

procura integrar o contexto social com os mecanismos de trocas econômicas para 

explicar o modo como os arranjos organizacionais são estruturados. Para Souza e 

Quandt (2007), a teoria apresentada por esses autores ressalta a quantidade de 

trocas, interações e relacionamentos, como um fator importante para definir a 

governança. Como afirma Wang et al. (2019), a governança em rede necessita 

equilibrar interesses conflitantes de seus membros, eliminando as assimetrias de 

informações, de modo a garantir a sobrevivência da rede. 

Nesse sentido, as redes de cooperação entre organizações representam uma 

atuação estratégica para obter vantagem competitiva, pois permite preencher 

necessidades específicas com apoio externo, sem a necessidade de desembolsar 

recursos financeiros ou despender tempo para desenvolver-se internamente (PERIS-

ORTIZ; FERREIRA, 2017). 
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De acordo com Castro e Gonçalves (2014), a ação complementar entre as 

organizações que compõem a rede, estabelece o que designa de governança de 

segunda ordem:  

 
Implica que o sistema de governança que opera nas organizações não é 
substituído, mas um novo nível de governança é adicionado. Entretanto, 
coloca algumas questões que devem ser consideradas em relação ao seu 
domínio e escopo. Assim, o sistema de governança de rede representa um 
tipo de supra governança, uma vez que se estende ao longo das 
organizações que já possuem seu próprio sistema de governança e, de fato, 
os aspectos internos de cada organização, principalmente em relação a suas 
atividades produtivas, permanecem no domínio individual e, assim, são 
governados e organizados dentro das fronteiras organizacionais (CASTRO; 
GONÇALVES, 2014, p. 1288).  

 

Entretanto, para Sobrinho et al. (2016), há a necessidade de um novo olhar 

para a estruturação das redes, com dedicação e atenção ao problema ou desafio a 

ser superado e menos sobre a atividade operacional da instituição, que é como atuam 

as metodologias clássicas da governança. Ressalta a necessidade de as instituições 

atuarem em busca de maior efetividade dos resultados (SOBRINHO et al., 2016). 

Tal preocupação e atenção com os resultados operacionais a serem obtidos 

com a ação das organizações oportuniza a utilização da governança baseada na 

atuação da comunidade e em uma ampla participação das partes interessadas, com 

incentivo ao envolvimento e o apoio com vistas à conservação da biodiversidade, à 

sustentabilidade econômica e social dos pequenos agricultores, ao fomento da justiça 

social e preservação do patrimônio cultural (conjunto de saberes, fazeres, expressões, 

práticas e seus produtos que remetem à história e memória de um povo) 

(HATIPOGLUA; INELMENB, 2020). 

Assim, para Sampaio et al. (2020), as cadeias curtas agroalimentares, 

assumem o enfoque ecossocioeconômico, privilegiando a preservação dos 

relacionamentos solidários, resguardando as tradições e costumes, estabelecendo um 

alinhamento à concepção do bem viver13, cujos benefícios extrapolam as dimensões 

sociais, econômicas e ecológicas, admitindo outras perspectivas, como os aspectos 

 
13 Os termos “Sumak Kawsai em Quechua, Suma Qamaã em Aymara ou Buen Vivir/Vivir Bien, na 
tradução mais difundida, representam uma cosmovisão construída por meio de muitos anos pelos 
povos altiplanos dos Andes, que se tornaram invisíveis frente ao colonialismo, patriarcalismo e 
capitalismo. Existem outros significados para o termo: em guarani, “Teko Kavi” significa vida boa e viver 
bem (respeitar a vida). Buen Vivir, para los Embera da Colômbia, é estar em harmonia entre todos” 
(ALCANTARA; SAMPAIO, 2017, p. 4). 
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políticos, institucionais, espaciais, administrativos, históricos e outros de foro 

subjetivo, como o afeto e a transcendência.  

Dessa maneira, a partir do enfoque ecossocioeconômico relacionado aos 

arranjos socioprodutivos, preconizado por Sampaio (et al., 2019), que se apresentam 

na próxima seção os conceitos e a caracterização das cadeias curtas agroalimentares 

e sua governança, sendo esse o foco deste trabalho. 

 

2.4 CADEIAS CURTAS AGROALIMENTARES  

 

Esta seção visa caracterizar as cadeias curtas agroalimentares e sua 

governança, com aportes teóricos sobre o tema. Para iniciar, convém apresentar o 

conceito de cadeia de abastecimento, sugerido por Stadtler e Kilger (2008), que 

consiste em duas ou mais organizações legalmente separadas, porém ligadas por 

informações, fluxos ou recursos financeiros. Essas redes de organizações envolvem 

fabricantes de insumos, empresas de processamento, prestadores de serviços 

logísticos e o consumidor.  

As cadeias de abastecimento são o fluxo de materiais, bens e informações 

(incluindo o fluxo de recursos financeiros) dentro e entre as organizações, relacionado 

a uma série de mediadores tangíveis e intangíveis, incluindo relacionamentos, 

processos, atividades e sistemas de informação integrados que definem uma cadeia 

de suprimentos (PECK, 2006). Dependendo da configuração da cadeia, seus elos 

podem ser representados por diversos tipos de empresas produtoras, empresas de 

processamento e comercialização. Seu lugar ao longo da cadeia de abastecimento 

resulta da divisão do trabalho nas fases subsequentes de produção e venda de 

produtos (WITKOWSKI, 2010).  

A adaptação desses conceitos, proposta por Jarzebowski (2013), relacionados 

às cadeias de abastecimento para o setor agroalimentar, qualificam-nas como a 

operação de várias áreas funcionais distintas que cooperam constituídas por 

produtores agrícolas, empresas intermediárias (comércio), empresas de 

processamento, produção, serviços e seus clientes que interagem com fluxos de 

produtos agroalimentares, informações e recursos financeiros.  

Ao debater a conceituação, Di Pierro (2017) sugere a definição de cadeia de 

suprimentos apresentada pelo agrônomo francês Malassis, como o conjunto de 

agentes (empresa ou governo) e operações (produção, distribuição e financiamento) 
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que contribuem para a formação e transferência do produto (ou grupo de produtos) 

até o estágio final de uso, bem como todos os fluxos conectados. Assim, a 

compreensão do papel da cadeia alimentar, tanto para o abastecimento como para a 

própria manutenção do processo produtivo, demanda um maior conhecimento que 

extrapola a simples descrição do fluxo dos produtos e remete a uma percepção sobre 

como são construídas, estruturadas e reproduzem-se no espaço e no tempo 

(MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2002).  

Para Di Pierro (2017), uma correta análise da cadeia de bens alimentares 

envolve a identificação dos produtos, suas rotas, agentes e operações, mecanismos 

de regulamentação, comportamentos dos agentes, funcionamento dos mercados e 

formação de preço. Desse modo, ao realizar pesquisa de campo com investigação 

sobre as cadeias curtas, Galli e Brunori (2013) identificaram alguns atributos das 

pequenas propriedades associadas às cadeias curtas (Quadro 3). Essas 

características orientam como o consumidor percebe e reconhece o produto 

agroalimentar e o sistema de distribuição da produção agroalimentar em cadeias 

curtas ou como são conhecidas na Europa: Short Food Supply chain (SFSC). 

Quadro 3 - Caracterização de atributos em SFSC 
Significado de produto agroalimentar 

em SFSCs 
Significado do sistema de distribuição de produção 

em SFSCs 

“Fresco”, “Diverso”, “Orgânico”, “Lento”, 
“Qualidade”, “Sazonal”,“Tradicional”, 

“Local”, “Regional”, “Sabor”,“Delicioso”, 
“Herança alimentar”, “Identidade 
cultural”, “Justo”, “Sustentável”. 

“Pequena escala”, “Curto”, “Tradicional”, “Local”, 
“Ambientalmente sustentável”, “Incorporado”, “Justo”, 
“Transparência”, “Rastreabilidade”, “Responsabilidade 

social corporativa”, “Economia local”, “Menores 
emissões”, “Ligações rural-urbano”, “Autoestima”, 

“Reconhecimento social”, “Produtores de comida de 
prestígio”, “Sustentabilidade”. 

Fonte: Galli e Brunori (2013). 
 

Emergem das cadeias de alimentos outras características além das 

apresentadas no Quadro 3, tais como: autonomia, solidariedade, segurança alimentar, 

justiça social, respeito ao local, cultura e tradição, bem como a conexão renovada 

entre produtores e consumidores, mais significativa nas cadeias curtas (DAROLT et 

al., 2016). Nesse sentido, a busca por alternativas de encurtamento das cadeias 

agroalimentares advém dos questionamentos sobre os processos de industrialização 

da agricultura, calcada na especialização técnica, intensiva e orientação focada no 

mercado, além de apresentar perda das referências e práticas agroalimentares (DI 

PIERRO, 2017). 

Ao aproximarem produtores e consumidores, as cadeias curtas apresentam 



41 
 

maior segurança aos consumidores, pois permitem o contato e o conhecimento sobre 

a fonte de origem dos produtos, as práticas de produção, oferecem maior controle do 

processo ao identificarem a ausência do uso de produtos químicos ou pesticidas 

(SONNINO; MARSDEN, 2006).  

As cadeias curtas agroalimentares podem ser classificadas em 9 categorias 

com base nos baixos, médios e altos níveis de comprometimento adotados por 

consumidores e produtores (Figura 5) (MUNDUBAT, 2012).  

Figura 5 - Nível de comprometimento entre produtores e consumidores em 
cadeias curtas agroalimentares 

     Fonte: Adaptado de Mundubat (2012); Jarzębowski e Boularkis (2020, p. 4).  

 

Ao observar a ilustração, percebe-se que o eixo horizontal apresenta o 

comprometimento dos produtores que pode variar no menor grau com a venda e 

distribuição, até a comercialização em lojas próprias e diretamente nas propriedades 

dos consumidores. No eixo vertical, o comprometimento do consumidor varia de 
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menor comprometimento com a aquisição de produtos em supermercados, até a 

organização de cooperativas de consumidores.  

No desenvolvimento em diagonal da matriz, há um incremento em ambos os 

eixos até culminar com a organização de maior comprometimento representada pela 

caracterização de cooperativas de consumidores que possuam total controle da 

operação e assumam responsabilidades compartilhadas com os produtores 

(MUNDUBAT, 2012).  

Para compreender a forma como essas organizações estruturam-se, Mundubat 

(2012) apresenta algumas iniciativas identificadas no território e classificadas como: 

(i) grupos de consumo – representados por pessoas que se reúnem para adquirir 

produtos, com o comprometimento que pode variar de uma simples aquisição, até 

estruturas mais complexas, capazes de oferecer aos produtores compras antecipadas 

de suas produções; (ii) cooperativas e associações de consumidores – com a 

organização sem fins lucrativos, para operar com diferentes bases de fornecedores e 

garantir diversidade de oferta aos consumidores; (iii) mercados públicos –  oferecem 

a oportunidade aos campesinos de ofertarem seus produtos diretamente para a venda 

e; (iv) loja de produtos agrícolas – para a comercialização de diversos produtos 

agrícolas e gestão voluntária. 

Do ponto de vista das redes alimentares alternativas, Di Pierro (2012) destaca 

os grupos de compras solidárias, (identificados na Itália como grupo d’acquisto 

solidale (GAS) e grupos de distribuição auto-organizados (identificados na Itália como 

grupo organizzati domanda (GODO). Enquanto o grupo GAS foca no consumidor ao 

organizar a compra, o grupo GODO atua na organização da produção agroalimentar, 

de modo a impedir que ocorra excesso de produção e oferta de determinados produtos 

que geram desperdício e a queda do preço dos produtos (Di PIERRO, 2012). 

Por outro lado, a apresentação das cadeias curtas e longas (Figura 6), permite 

identificar como ocorrem as conexões entre o produtor agroalimentar e o consumidor. 

Na cadeia longa, é observado um conjunto de processos que são alimentados com 

foco na produção industrial e orientação ao mercado. A cadeia curta, desse modo, 

estabelece um contato direto entre a produção agroalimentar e o consumidor final. 
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Figura 6 - Representação gráfica: circuito longo e circuito curto 

  Fonte: Adaptado de Di Pierro (2017) e INEA (2013, p.13). 
 

A estrutura da cadeia curta é apresentada por Galli e Brunori (2013), uma vez 

que qualificam o “curto” como a proximidade entre os consumidores e produtores ou 

que apresentem a menor quantidade de intermediários dentro da cadeia. Para os 

autores, as cadeias curtas também podem apresentar outras caracterizações com 

critérios objetivos e subjetivos para a qualificação das cadeias curtas agroalimentares 

(Quadro 4). 

Percebe-se que a distância física e a quantidade de intermediários entre 

produtores e consumidores são requisitos presentes na maioria das abordagens. 

Critérios qualitativos são inseridos por Ilbery e Maye (2005) ao destacar que a relação 

direta entre produtor e consumidor envolve a construção de conhecimento, valor e 

significado sobre o produto e sua proveniência, e não apenas uma troca de um produto 

(GALLI; BRUNORI, 2013). 
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Quadro 4 - Definições de cadeias curtas agroalimentares 
Autor Critério Definição 

O regulamento 
europeu de 

desenvolvimento 
rural 

(1305/2013). 

Número de 
intermediários, 

distância 
física, 

relações 
sociais. 

Uma cadeia curta de abastecimento significa uma cadeia de 
abastecimento envolvendo número de operadores 
econômicos, comprometidos com a cooperação, 

desenvolvimento econômico local e próximo e as relações 
sociais entre produtores, processadores e consumidores. 

Ministério da 
França 

Agricultura, 
Alimentação e 

Silvicultura. 

Número de 
intermediários. 

Comercialização de produtos agrícolas por meio de venda 
direta ou venda indireta, quando houver apenas um 

intermediário. 

Ilbery e Maye, 
2005. 

Relações 
sociais, troca 

de 
conhecimento 

É uma característica comum específica das cadeias curtas de 
abastecimento que são altamente carregadas de valores e 

significados para seus participantes. 
A relação direta entre o produtor e o consumidor envolve a 
construção de conhecimento, valor e significado sobre o 

produto e sua proveniência, produção e consumo, do próprio 
produtor e consumidor, e não apenas uma troca de um 

produto. 
Rede europeia 

para o 
desenvolvimento 
rural (PETERS, 

2012). 

Número de 
intermediários 

e distância 
física. 

A definição de redes locais de alimentos e cadeias curtas de 
abastecimento está focada não apenas na distância entre a 
produção e a venda do produto, mas também no número de 

elos da cadeia de abastecimento de alimentos, com o objetivo 
de reduzi-los ao máximo – a opção mais curta sendo as 

vendas diretas do produtor. Em outras palavras, cadeia de 
suprimentos curta significa reduzir o número de intermediários 

necessários para entregar o produto final ao consumidor. 
Parker, 2005. Número de 

intermediários 
e distância 

física 

Número muito pequeno (ou mesmo ausência de) 
intermediários entre produtores e consumidores, e/ou pela 

curta distância geográfica entre os dois (idealmente cumprem 
ambas as condições). 

Slow Food. Governança, 
localidade, 
número de 

intermediários 
e distância 

física. 

Uma cadeia curta de abastecimento de alimentos é criada 
quando produtores e consumidores finais percebem que 

compartilham os mesmos objetivos, o que pode ser alcançado 
com a criação de novas oportunidades que fortaleçam as 

redes locais de alimentos. É uma estratégia alternativa que 
permite aos produtores reconquistarem um papel ativo no 

sistema alimentar, pois centra-se na produção local – sistemas 
alimentares regionais descentralizados que minimizam o 

número de etapas envolvidas e a distância percorrida pelos 
alimentos (milhas alimentares). 

Fonte: Galli e Brunori (2013). 

  

Para Parker (2005), as cadeias curtas alimentares são aquelas que apresentam 

o menor caminho entre produtor e consumidor, ou quando a distância geográfica entre 

os dois é mínima. De acordo com Renting, Marsden e Banks (2003), as cadeias curtas 

assumem tal denominação pelas menores distâncias em comparação com as cadeias 

de abastecimentos tradicionais, reduzindo as movimentações e transporte das 

mercadorias, com menor impacto no ambiente. Assim, Galli e Brunori (2013) 

demonstram como os diferentes países caracterizam suas cadeias produtivas curtas 

com base na distância de deslocamento entre produto e consumidor (Quadro 5).  
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Quadro 5 - Definição de cadeia curta agroalimentar, por país, baseada na distância 
País Característica 

EUA De acordo com a definição adotada pelo Congresso dos EUA em 2008 Food, 
Conservation, and Energy Act (2008 Farm Act), a distância total que um produto pode 

ser transportado e ainda ser considerado um “produto alimentar agrícola local ou 
regionalmente produzido” está a menos de 400 milhas de sua origem ou deve 

permanecer dentro do Estado em que é produzido. 
Inglaterra Na Inglaterra, o CPRE promoveu uma definição de alimentos locais como “alimentos 

produzidos, cultivados e processados dentro de 30 milhas da loja”. Essa distância 
também foi adotada por uma série de cadeias de grandes varejistas do Reino Unido, 

incluindo Waitrose, Asda, Booths e The Cooperative. 
Reino 
Unido 

A Associação Nacional de Farmers Retail and Markets do Reino Unido (FARMA) 
desenvolveu essa definição em um conjunto de critérios de certificação para mercados 
de agricultores para proteger sua integridade. Ela usa 30 milhas como o raio ideal, mas 

pode ser estendido para 50 milhas para cidades maiores, ou regiões costeiras ou 
remotas, com 100 milhas como o máximo recomendado. FARMA também reconhece 

áreas geográficas distintas como condados e parques nacionais. 
Holanda Existem também iniciativas privadas que consideram um valor de referência para uma 

distância aceitável para comida local (ou seja, Willem & Drees na Holanda) estabelece 
o local como dentro de um círculo de 40 km do supermercado, embora dependa da 

disponibilidade dos produtos). 
França Para ser considerada uma rede local ou curta, a distância em torno da propriedade 

deve estar dentro de 80 km. 

Fonte: Galli e Brunori (2013). 

Os diferentes países identificam e qualificam o produto local, rede local ou 

cadeia curta, de modo que os resultados apontam para a distância de deslocamento, 

entre produtor e consumidor, adotado em países como EUA, Inglaterra, Reino Unido, 

Holanda e França, para considerar uma “cadeia” denominada de “curta”. Os EUA 

apontam para uma distância de 400 milhas (643,74 km), a Inglaterra indica 30 milhas 

(48,28 km); o Reino Unido apresenta como distância ideal 30 milhas (48,28 km), 

contudo, pode admitir até 100 milhas (160,93 km); a Holanda assume 40 km e a 

França considera 80 km (GALLI; BRUNORI, 2013).  

Desse modo, fica evidente que não há um padrão. Percebe-se uma disparidade 

de distanciamento, sobretudo, relacionado à Inglaterra, que estipula uma distância de, 

no máximo, 48,28 km. Por outro lado, os EUA consideram uma distância de 643,74 

km. Portanto, uma diferença de 595,46 km relacionado ao que a Inglaterra e os EUA 

consideram como distanciamento viável.  

As cadeias curtas agroalimentares são caracterizadas em três tipologias: face 

a face, proximidade espacial e espacialmente estendida, desdobrando-se de acordo 

com a maneira como estão configuradas as relações entre produtores e consumidores 

ao correlacionar as dimensões espaciais com outras características vinculadas à 

qualidade do produto (Quadro 6) (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2017). 
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Quadro 6 - Tipologia de cadeias curtas agroalimentares 
Face a Face Proximidade Espacial Especialmente Estendida 

Banca do produtor rural. Grupos de lojas de produtos 
com origem da agricultura. 

Rótulo de certificação. 

Feiras de agricultores. Marca regional. Código de produção. 
Consumidor faz a colheita. Cooperativas consumidoras. Efeito de reputação. 
Venda à beira da estrada. Agricultura de base comunitária.  

Cestas prontas. Roteiros temáticos.  
Venda de porta a porta. Eventos especiais e feiras.  

Encomendas. Mercearias locais, restaurantes 
e empresas de turismo. 

 

e-comerce. Varejistas especializados.  
 Abastecimento de instituições 

(cantinas e escolas). 
 

Fonte: Adaptado de Renting, Marsden e Banks (2017). 
 

A primeira tipologia contemplada, face a face, estabelece a menor distância 

entre produtor e consumidor que, além de privilegiar o contato direto entre eles, pode 

assumir diferentes configurações, desde a venda direta em uma banca até o uso de 

e-comerce (comércio eletrônico). Sobre o aspecto gerado pelo e-comerce, Mundubat 

(2012) entende que apesar da internet representar uma venda sem intermediários e 

possuir uma relação puramente mercantil, o circuito pode ser caracterizado como 

curto, porém não oferece o contato presencial imediato com o produto (RENTING; 

MARSDEN; BANKS, 2017).  

A proximidade espacial, identificada como segunda tipologia, apresenta como 

ponto relevante a característica do relacionamento ocorrer basicamente vinculado a 

práticas ou um saber fazer tradicional que pode estar associado a algum atributo da 

região, a exemplo da produção de vinhos ou produtos lácteos. A comercialização 

também pode ser realizada por meio de comércio varejista local, restaurantes, 

mercados regionais ou eventos realizados nas localidades, como as feiras temáticas.  

Finalmente, a terceira tipologia, denominada como especialmente estendida, 

está vinculada a produtos certificados, por algum selo, identificador de qualidade 

(produto Serra da Canastra,14 por exemplo) ou regiões que possuem indicação 

 
14 “No Brasil, há diversos tipos de selos de qualidade, mas os mais conhecidos são as indicações 
geográficas (IGs). As IGs são categorizadas em duas figuras de proteção, quais sejam, as Indicações 
de Procedência (IP) e as Denominações de Origem (DO). A IP refere-se ao nome geográfico do país, 
cidade, região ou localidade de seu território, a qual se tornou conhecida como centro de extração, 
produção ou fabricação de um determinado produto, ou pela prestação de um determinado serviço. A 
DO indica o nome geográfico de um país, cidade, região ou localidade de um território e que designa o 
produto ou serviço cujas qualidades se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, 
incluindo os fatores naturais e humanos. No Brasil, além dos produtos agropecuários, também são 
passiveis de registro outros produtos, como panelas de barro; rendas; têxteis; pedras e joias artesanais; 
calçados; serviços de TI etc.” (EMBRAPA, 2021, s/p). 
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geográfica de origem15 (como a Champagne16) (RENTING; MARSDEN; BANKS, 

2017). 

Do mesmo modo, a pesquisa realizada por Michalopoulos (2017) identificou 

que as cadeias curtas de abastecimento de alimentos proporcionam remuneração 

justa para os agricultores, uma vez que, com menos intermediários, os produtores 

comercializam seus produtos diretamente com o consumidor final. O contato direto 

entre produtor e consumidor fortalece a relação de confiança entre esses atores, 

sobretudo, associado ao conhecimento da origem dos produtos e seu modo de 

produção. 

De acordo com Marsdem, Banks e Bristow (2002), ao estudar um determinado 

produto presente nas cadeias curtas agroalimentares e utilizar as informações e 

características de produção, faz-se possível relacionar a tipologia de proximidade e 

as características de qualidade de um produto em uma cadeia curta agroalimentar.  

Portanto, esse formato de cadeia beneficia o território como um todo, a exemplo 

da estimulação do comércio local, promoção e manutenção do emprego e renda de 

forma justa e igualitária para a população, na região e seu entorno, no qual a cadeia 

encontra-se inserida. Da mesma maneira, os consumidores são beneficiados com a 

oferta de mercadorias locais, com acesso a produtos frescos e de safras sazonais. De 

modo geral, a cadeia curta remete a um deslocamento com percurso menor quando 

comparado às cadeias “longa” e “tradicional”17. Assim, a tendência seria reduzir a 

produção e emissão de gazes de efeito estufa, o que reduz o impacto sobre o meio 

ambiente (MICHALOPOULOS, 2017).  

Nesse sentido, uma característica identificada nas cadeias curtas 

agroalimentares é que os produtores, individualmente, tendem a apresentar de modo 

limitado a quantidade e variedade de produtos em oferta, pois as propriedades 

apresentam áreas de pequeno porte e possuem capacidade limitada de expansão. 

 
15 “O registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que são característicos 
do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os 
distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma 
qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (know-how 
ou savoir-faire)” (MAPA, 2021, s/p). 
16 “Champagne é região da França. É importante entender que Champagne é o nome local de uma 
região, conhecido e usado pelos produtores locais há séculos. Quando da criação da Área de Origem 
Controlada - AOC, o nome do produto herdou o nome local, como aconteceu com inúmeras referências 
a produtos franceses” (CHAMPAGNE, 2021, s/p). 
17 Na cadeia longa, “é observado um número maior de intermediários entre o produtor e o consumidor 
final e o conjunto de processos apresenta o foco na produção industrial e orientação ao mercado” (DI 
PIERRO, 2017; INEA, 2013, p.13).  
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Uma forma de contornar o problema é a atuação dos produtores de maneira 

colaborativa, a fim de garantir a oferta em uma quantidade que permita atender 

pedidos maiores e mais diversificados, além de utilizar estratégias de marketing e 

publicidade (MICHALOPOULOS, 2017). Para Guzzati, Turnes e Sampaio (2014), a 

discussão das cadeias curtas passa pela ancoragem territorial que extrapola a 

proximidade geográfica e acrescenta valores, como cultura, história, meio ambiente, 

finanças e governança. 

Assim, os benefícios das cadeias curtas agroalimentares (Quadro 7) podem 

ser traduzidos em oportunidade de renda aos produtores por vender diretamente ao 

consumidor e conseguir melhores negociações com distribuidores. Outro benefício 

identificado consiste na diversificação da oferta de produtos aos consumidores, além 

do que, as cadeias propiciam trabalho em grupos, com o compartilhamento de 

conhecimentos, infraestrutura, instalações e equipamentos (EIP-AGRI, 2015). 

Quadro 7 - Benefícios com atividades colaborativas nas cadeias curtas 
agroalimentares 

Benefícios 

Margens mais altas/despesas gerais mais baixas: os custos podem ser divididos de maneira justa 
entre produtores e consumidores, permitindo que os produtores recebam uma renda digna por seu 

trabalho e que os consumidores paguem menos e saibam exatamente o que estão pagando. 
Melhor gama de produtos: a gama de produtos pode ser diversificada e/ou aumentada para que 

mais produtores possam ser envolvidos e mais empregos possam ser criados por meio da 
retenção do valor acrescentado em cada território. 

Compartilhamento de recursos: equipamentos, ferramentas, instalações de processamento, 
transporte e logística podem ser compartilhados para melhorar a eficiência e compartilhar custos. 

Conhecimento e habilidades também podem ser compartilhados. 
Aumento do poder de negociação: maior peso nas negociações dos contratos, garantindo termos e 

condições justos, ganhando acesso aos mercados públicos e de maior escala. 
Infraestrutura da cadeia alimentar local: retendo ou restabelecendo as instalações de 

processamento locais, como lojas de agricultores. 
Competição reduzida: a organização e cooperação entre pequenos produtores de cadeia 

agroalimentar curta elimina concorrência predatória que prejudica todos os envolvidos ao destruir a 
cadeia existente na região. 

Apoio mútuo: a colaboração pode combater o isolamento sentido pelos pequenos produtores. 

Fonte: EIP-AGRI (2015). 

 

Entende-se assim que a gestão das cadeias agroalimentares curtas 

potencializa o fomento à cooperação entre os diferentes produtores participantes, pois 

a união possibilita a operação de empreendimentos locais de processamento de 

alimentos ou armazéns agrícolas que, de outra forma, seriam inviáveis em sua 

operação. As cadeias curtas agroalimentares podem beneficiar-se da troca de 

experiências entre os participantes na gestão de seus empreendimentos ao 

partilharem processos de trabalho exitosos, práticas de produção e comercialização 
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mais rentáveis e eficientes (EIP-AGRI, 2015). 

A importância das cadeias agroalimentares curtas da economia na Europa 

estimulou a necessidade de avaliar seu impacto. Com esse propósito, foi realizada 

uma pesquisa de campo denominada de Projeto Short supply chain knowledge and 

innovation network, ou Projeto Skin Horizon 2020, patrocinado pela Comunidade 

Europeia, em que foram analisadas as boas práticas desenvolvidas pelas cadeias 

curtas em 15 países da União Europeia e mais de 100 exemplos de iniciativas foram 

descritos e classificados (SKIN, 2020). 

Jarzębowski, Bourlakis e Bezat-Jarzębowska (2020) apresentam a síntese das 

boas práticas identificadas no projeto SKIN Horizon 2020 das cadeias curtas 

agroalimentares, as quais são classificadas em 4 grupos principais: (i) produtos; (ii) 

organizacional, institucional e sistemas; (iii) governança e (iv) vendas (Figura 7).  

Figura 7 - Boas práticas em cadeias curtas agroalimentares na Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Jarzębowski, Boularkis e Bezat-Jarzębowska (2020, p. 5). 

  

Observando a ilustração, percebe-se que o primeiro grupo de boas práticas das 

cadeias curtas foca no produto e foi dividido nas seguintes áreas: (i) marca e 

rotulagem, (ii) valorização, (iii) valor e (iv) valores associados. Ao relacionar a marca 

e a rotulagem, enfatizam as maneiras inovadoras de comunicar as características e/ou 

a gama de produtos disponibilizados aos consumidores. No que se refere à 

valorização, corresponde às práticas que privilegiam o desenvolvimento de melhorias 

no design do produto existente, lançamento de um novo produto ou nova linha de 
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produtos. Relacionado ao valor, prioriza a identificação da característica que 

possibilite a melhoria da percepção de valor do produto, como por exemplo: sabor 

gourmet, valor nutricional ou frescor (JARZĘBOWSKI; BOURLAKIS; BEZAT-

JARZĘBOWSKA, 2020). Conforme exposto no Quadro 8, as definições de 

sustentabilidade podem ser apresentadas como social, econômica e ambiental.  

Quadro 8 - Impactos de sustentabilidade econômica, ambiental e social identificados 
no projeto SKIN 

Impacto Econômico Impacto Social Impacto Ambiental 

Redução das incertezas 
econômicas para os 

agricultores; 
apoia a rentabilidade de 

pequenos e médios 
produtores; 

aumento e circulação da renda 
na comunidade; 

criação de novos empregos na 
área rural;  

redução dos custos de 
produção; 

melhora da sinergia com 
outros setores econômicos; 

aumento da qualidade na 
produção de alimentos; 

contribuição para a 
segurança do alimento 
produzido na Europa. 

Promoção de relações diretas 
entre produtores e 

consumidores; 
aumentar a confiança dentro 

da cadeia de valor; 
fomentar a inclusão social; 

revitalização das comunidades 
locais; 

contribuição para o 
desenvolvimento rural; 
despertar o senso de 

comunidade; 
conduzir processo de 

educação comunitária; 
empoderamento do 

consumidor; 
maior reconhecimento dos 

produtores; 
promoção e divulgação de 

atividades para a capacitação 
e treinamento de melhores 

práticas agrícolas; 
promoção de dieta saudável. 

Redução do uso de recursos 
(como combustível fóssil ou 

embalagens); 
redução do desperdício na 

produção de alimentos; 
promoção de métodos de 

produção menos poluentes 
(por exemplo, agricultura 

orgânica); 
Redução das Emissões de 

Gases de Efeito Estufa (GEE) 
e redução da pegada de 

carbono; 
redução do uso de energia; 
redução da distância para a 
distribuição de alimentos. 

 

Fonte: Adaptado de Jarzębowski, Boularkis e Bezat-Jarzębowska (2020, p. 5). 

 

Jarzębowski, Bourlakis e Bezat-Jarzębowska (2020) destacam que (i) a 

sustentabilidade social apresenta elementos de confiança, sentido de comunidade, 

conexão entre produtor e consumidor, educação da comunidade, empoderamento do 

consumidor e reconhecimento do produtor; (ii) na sustentabilidade econômica 

evidencia-se a lucratividade, sinergia com outros setores, geração de emprego local 

e iniciativas de treinamento e capacitação; e (iii) na sustentabilidade ambiental 

enfatiza-se a eliminação do desperdício de alimentos, redução de gases do efeito 

estufa, prioriza-se o uso de energia alternativa e a redução da pegada de carbono.  

Para Goodman e Dupuis (2012) a busca de sistemas alimentares alternativos 

que atendam aos princípios da sustentabilidade econômica, social e ambiental, 

necessitam de um sistema agroalimentar mais resiliente e menos vulnerável às 
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pressões dominantes do mercado e que possa estabelecer maior controle social dos 

circuitos comerciais. 

De acordo com Jarzębowski, Boularkis e Bezat-Jarzębowska (2020), nos 

últimos 20 anos, a questão da sustentabilidade tornou-se dominante na pesquisa de 

gestão da cadeia de suprimentos, constituindo-se em uma importante área de 

pesquisa. Os aspectos de sustentabilidade desempenham um papel significativo na 

conexão com a demanda do consumidor por qualidade e rastreabilidade, aumento do 

valor agregado agrícola (distribuição da margem de lucratividade), promoção de 

sistemas agrícolas sustentáveis, diversificação da produção e contribuição para o 

desenvolvimento econômico local. A principal conclusão da pesquisa de Skin (2020), 

é que as cadeias curtas agroalimentares ajudam a promover e viabilizar a condução 

de sistemas agrícolas sustentáveis.  

Nesse sentido, a próxima subseção apresenta a cadeia agroalimentar do 

produto feijão. 

2.4.1 Cadeia curta agroalimentar do produto feijão 

Ao identificar as características da cadeia agroalimentar do produto feijão, 

abordam-se conceitos concernentes à condição de produto e serviço, tendo-se o 

restaurante Quintana como prestador de serviço agroalimentar. No entendimento de 

Meirelles (2006, p. 134), a diferença entre serviço e um bem ou produto pode ser 

descrita como segue: “[…] enquanto produto é o resultado do processo, […] serviço é 

trabalho em processo, e não o resultado da ação do trabalho; por esta razão 

elementar, não se produz um serviço e sim se presta um serviço”.  

Desse modo, a prestação do serviço agroalimentar desenvolvido pelo 

restaurante envolve a atuação de recursos humanos ou equipamentos que, de acordo 

com Milles (1993), apresenta como características: ser intangível e intensivo em 

informação; impossível de ser estocável e de difícil transporte; quase sempre 

customizado, para atender necessidades do mercado ou consumidor.  

A partir dessa consideração é possível identificar que a classificação de serviço, 

sob a ótica do processo econômico, pode ocorrer em três níveis: processo de trabalho 

puro, processos de transformação e processo de troca/circulação (Quadro 9) 

(MEIRELLES, 2006). 
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Quadro 9 - Classificação dos serviços nos processos econômicos 

Tipo de Serviço Exemplos 

Serviço puro – consiste em realizar um serviço 
único e exclusivo. O resultado do trabalho é o 
próprio trabalho, não há necessariamente um 

produto resultante. 

Serviços domésticos; serviços de 
entretenimento e lazer; serviço de pesquisa; 

serviços governamentais. 

Serviço de transformação – consiste em realizar 
o trabalho necessário à transformação de 

insumos e matérias-primas em novos produtos. 

Serviços de alimentação; 
serviços de terceirização de etapas do processo 

de transformação. 
Serviço de troca e circulação – consiste em 

realizar a troca de pessoas, bens tangíveis e 
intangíveis. 

Serviços bancários; serviços de transporte; 
serviços comerciais; serviços de comunicação. 

Fonte: Adaptado de Meirelles (2006). 

 

Assim, com a identificação da prestação de serviço agroalimentar sustentável 

do restaurante, como serviço de transformação, passa-se a analisar o produto feijão 

e sua cadeia. 

Há diversas hipóteses que indicam a origem e a domesticação do feijoeiro. 

Foram encontrados no México, tipos selvagens, variedades crioulas e variedades 

domesticadas que datam de 7.000 a.C., enquanto há outros indícios arqueológicos 

encontrados na América do Sul que datam de 10.000 a.C. e indicariam que a 

domesticação teria ocorrido nessa região das américas, sendo, posteriormente, 

transportado para a América do Norte.  

As espécies americanas foram transportadas para a Europa, África e Ásia e 

deram origem a variedades locais que responderiam como os alimentos mais antigos 

da humanidade (EMBRAPA, 2000). No entanto, há indícios da existência de um tipo 

de feijão cultivado na Europa denominado faséolo, cuja espécie foi substituída pelas 

espécies transportadas das américas (MONTANARI; FLATRIN, 1998; CARNEIRO, 

2003).  

Os feijões fazem parte da alimentação básica da humanidade e assumiram 

papel protagonista do cotidiano servindo de moeda de troca e em muitas 

oportunidades eram cultuados como símbolo da vida e faziam parte das festas 

gastronômicas. Historiadores atribuem a disseminação dos feijões em decorrência 

das guerras e dos exploradores, pois o alimento representava parte importante nas 

dietas de guerreiros em marcha e navegantes (EMBRAPA, 2000). 

Conforme Barbara (2005), há evidências de que os indígenas brasileiros já 

conheciam a leguminosa antes da chegada dos colonizadores portugueses e a 

denominavam como comandá que era utilizada consorciada com a produção do milho 

e fazia parte do regime alimentar, ingerida com farinha de mandioca. A denominação 
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como feijão seria de origem portuguesa, identificada pela primeira vez em escritos no 

século XIII, em Portugal (ELIAS, 2010). 

 Mendes (2005) afirma que o feijão do gênero Phaseolus assume maior 

representatividade na cultura agroalimentar e se dividiria em 100 espécies, das quais 

a principal e mais difundida seria o Phaseolus vulgaris. Para Coelho (2018), essa 

espécie apresenta como vantagens para o seu plantio: ser uma planta rústica com um 

ciclo curto de cultivo, de 55 a 90 dias, dependendo da variedade; aceitar períodos com 

pouca água; servir como adubo verde em função de produzir grande quantidade de 

biomassa; auxiliar na fixação do carbono; e apresentar simbiose com bactérias do 

gênero Rhizobium, que facilitam a fixação de nitrogênio atmosférico no solo, 

apresentando-se como excelente alternativa sustentável para a adubação do solo em 

substituição aos adubos químicos.  

Assim, os feijões apresentam sustentabilidade ambiental em sua produção ao 

se comparar a necessidade de recursos hídricos, pois enquanto são necessários 330 

litros para produzir 1 kg de feijão, são necessários cerca de 1.700 litros de água para 

fornecer 1 kg de soja e mais de 14.000 litros de água para obter 1 kg de carne bovina 

(IBRAFE, 2022).  

Em relação às suas propriedades nutricionais e alimentares, o feijão apresenta 

em destaque as proteínas, a lisina (um aminoácido essencial no metabolismo 

humano), minerais como potássio, zinco e ferro, além de vitaminas do complexo B 

(GONSALVES, 2001). Em seu valor proteico, o feijão pode apresentar até 22% do 

produto e representar um valor energético de 341 cal/100 g, o que explica seu papel 

fundamental como suporte alimentar nas dietas de vários povos, principalmente dos 

brasileiros (POMPEU, 1987). 

Morais (2018) afirma que ao comparar a porção de 100 g de carne bovina com 

a mesma gramatura de feijão, a quantidade proteica é semelhante, mas com relação 

aos demais componentes, a leguminosa apresenta vantagens frente ao consumo da 

carne (Quadro 10). 

Ao se observar o cultivo da leguminosa no mundo, China, Índia e Myanmar 

foram os países responsáveis por 60% de toda a produção em 2020, enquanto o Brasil 

ficou com o quarto lugar, mas com o diferencial de que a produção é voltada para o 

consumo interno (EMBRAPA, 2021). 
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Quadro 10 - Comparação dos valores nutricionais da carne bovina e do feijão 

Elemento Nutricional Feijão (100 g) Carne bovina (100 g) 

Proteína 21,3 g 21,5g 
Colesterol 0 mg 58 mg 

Fibras alimentares 21,8 g 0 g 
Ferro 6,7 mg 2 mg 
Cálcio 111 mg 6 mg 

Magnésio 118 mg 20 mg 

Fonte: Adaptado de Morais (2018). 

 
O feijão é cultivado no Brasil nas mais diversas regiões, com a possibilidade de 

colher até três safras anuais, conforme processos de manejo e níveis tecnológicos, 

sendo que 70% da produção é realizada pela agricultura familiar (SILVA; WANDER, 

2013). Quanto à produção, há 15 anos a oferta mantém-se estável entre 2,7 e 3,4 mi/t 

e o Estado do Paraná é o maior produtor nacional com 22% do total (BELIK, 2020). 

Diante do exposto, para que se possa compreender a cadeia curta 

agroalimentar do feijão será necessário apresentar inicialmente o processo da sua 

cadeia convencional de comercialização do feijão, a identificação dos principais 

agentes, a relação que estabelecem e o ambiente organizacional e institucional no 

qual está inserido. De acordo com Ozon (2002) e Coelho (2018), é possível identificar 

na cadeia convencional do feijão, no Paraná (Figura 8), quatro segmentos principais: 

indústria de insumos (sementes, defensivos, corretivos de solo, fertilizantes e 

equipamentos), produção agrícola, setor agroindustrial (cerealista, empacotadores e 

indústria de processamento) e setor de distribuição (atacadista e supermercado). 

Figura 8 – Cadeia convencional da cadeia do feijão no Estado do Paraná 

 

Fonte: Adaptado de Coelho (2018). 
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Como suporte para a cadeia convencional do feijão existe o ambiente 

institucional (composto pelos padrões de classificação, lei de proteção de cultivares e 

programas assistenciais governamentais) e o ambiente organizacional (ausência de 

associações específicas e predominância de empresas multimarcas) (OZON, 2002). 

O consumo de feijão ocorre de forma regionalizada conforme os tipos, sendo o 

feijão carioca mais consumido, com 67% da oferta, acompanhado pelo feijão de corda 

ou caupi (16%), feijão preto (14%) e outras 6 variedades com pouca participação (3%) 

(BELIK, 2020). Entretanto, estudos recentes apontam para a redução do consumo no 

Brasil quando comparado com a década de 70, decorrente da maior oferta de 

produtos, tempo de preparo e alto preço para o consumidor (BELIK, 2020).  

Dentro dessa perspectiva, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017-

2018) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ilustra como 

ocorreu a evolução de compra dos principais tipos de alimentos divididos per capitas 

anuais. A avaliação da base observou especificamente o produto feijão e o impacto 

da aquisição relativa aos grupos alimentares no período de 2002 a 2018 (IBGE, 2018). 

A avaliação da evolução do consumo no Brasil apresentou redução na aquisição 

domiciliar per capita do produto feijão, da ordem de 52% no período de 16 anos 

(Quadro 11). 

Quadro 11 - Aquisição alimentar domiciliar per capita anual (kg) 

Produto 
 Períodos  Variação (%) 

2002-2003 2008-2009 2017-2018 2002-2018 

Feijão 12,39 kg 9,12 kg 5,91 kg -52 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 
 

A avaliação da participação relativa dos grupos de alimentos apresentou 

crescimento de 46% do consumo de alimentos ultra processados, com redução do 

consumo em 6,6% dos alimentos in natura ou minimamente processados (Quadro 12), 

conforme afirmado por Belik (2020). 

Esses dados demonstram o incremento significativo do consumo de alimentos 

ultraprocessados e estabelecem um cenário preocupante se avaliarmos um estudo 

recente apresentado por Narula et al. (2021), no qual associa a maior ingestão de 

alimentos ultraprocessados a um risco maior de doenças inflamatórias intestinais. 
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Quadro 12 - Participação relativa dos grupos de alimentos no total de calorias 
determinado pela aquisição alimentar domiciliar – Brasil 2002-2018 

Grupos de 
Alimentos 

2002-2003 2008-2009 2017-2018 Variação (%) 
2002-2018 

Alimentos 
ultraprocessados 

12,6% 16% 18,4% 46 

Alimentos 
processados 

8,3% 19,4% 9,8% 18 

Ingredientes 
culinários 

processados 

25,8% 24,2% 22,3% -13,6 

Alimentos in natura 
ou minimamente 

processados 

53% 50,4% 49,5% - 6,6 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 

  

Do mesmo modo que as observações identificadas na realidade brasileira, 

Cusworth et al. (2021) identificaram a redução do consumo das leguminosas e o 

incremento da alimentação de carnes e ultraprocessados na dieta da Comunidade 

Europeia nas décadas passadas, apesar do amplo legado de benefícios que os feijões 

podem trazer para a alimentação humana como opção de proteína vegetal e os 

benefícios ambientais pela fixação do nitrogênio e combate aos gases de efeito estufa. 

Em outro estudo, promovido pela Universidade Johns Hopkins, há  

recomendação do plantio das leguminosas como alternativa para o fornecimento de 

dietas saudáveis, sustentáveis e acessíveis para a população mundial. Manifesta que 

os feijões são uma fonte subutilizada de proteína de qualidade e, por requerer menos 

terra, água e colaborar na redução da emissão dos gases de efeito estufa, seu plantio 

deveria voltar a ser priorizado (SEMBA, 2021). 

Nesse tocante, entende-se que o plantio do feijão orgânico deve ser incentivado 

nas propriedades de agricultura familiar. Conforme Cusworth et al. (2021), a 

viabilidade da produtividade tem demonstrado médias superiores a 2000 kg por 

hectare e os preços de venda no mercado apresentam-se 30% superiores ao feijão 

de plantio convencional. 

O movimento Slow Food da Itália empreende esforços junto às autoridades 

governamentais, à população e aos produtores para a retomada dos cultivos das 

leguminosas por meio da Fortaleza do feijão vermelho de Lucca, com uma campanha 

institucional denominada Let it Bean! e a divulgação dos numerosos pratos e receitas 

tradicionais executados com o ingrediente (TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO, 

2020). 
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A presente subseção demonstrou que o produto feijão, além de representar um 

excelente alimento para o consumo humano diante das propriedades nutricionais 

quando comparado a outros alimentos, como a carne bovina, oferece em seu cultivo 

recursos de sustentabilidade para o seu desenvolvimento e para outras culturas ao 

gerar biomassa e garantir a fixação de nitrogênio no solo.    

A próxima seção apresenta a metodologia para o desenvolvimento da 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa classifica-se como qualitativa, exploratória, descritiva e analítica 

tendo como método o estudo de caso. Define-se como pesquisa exploratória e 

descritiva, pois investiga com maior familiaridade o problema, a descrição das 

características do fenômeno e estabelece a relação entre as categorias presentes na 

cadeia curta agroalimentar selecionada para o estudo (MARKONI; LAKATOS, 2018; 

GIL, 2019).  

Para compor os levantamentos de dados primários, realizou-se pesquisa de 

campo no Restaurante Quintana, localizado no município de Curitiba (PR). As fontes 

que compõem a coleta de dados são: (i) entrevista, (ii) observação de campo e (iii) 

formulário qualitativo de coleta de dados (Figura 9).  

Figura 9 - Dados Primários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

O embasamento teórico do estudo resultou na emergência de categorias 

analíticas e operativas que permitem a construção de instrumentos de coleta de dados 

e o alcance dos objetivos, conforme ilustra a Matriz Analítica disposta na Seção 3.5.  

Na sequência, apresenta-se a unidade de análise escolhida. 
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3.2 UNIDADE DE OBSERVAÇÃO 

 

A unidade de análise é constituída pela cadeia agroalimentar do feijão que se 

estrutura em torno do Restaurante Quintana, localizado na região central de Curitiba. 

A cadeia é composta por produtores, fornecedores, prestadores de serviços 

gastronômicos, certificadoras, Organizações Não Governamentais (ONGs), clientes 

residentes em Curitiba e região metropolitana. 

Para a seleção da empresa a ser incluída no estudo de caso da cadeia curta 

agroalimentar sustentável, primeiramente realizou-se etapa exploratória com 10 

especialistas do setor alimentar, especificamente com vínculos nas áreas: (i) da 

gastronomia, (ii) do movimento slow food e (iii) membros da academia. A cada um dos 

especialistas foi solicitada a indicação de três sugestões de espaços gastronômicos 

com atuação sustentável, voltados aos princípios do slow food e relacionados à cadeia 

do feijão. Assim, a empresa escolhida como unidade de análise para o estudo de caso 

obteve sua indicação de modo unânime entre os especialistas ouvidos. A indicação 

foi avaliada com visitas à sede do estabelecimento situado na cidade de Curitiba e 

verificação das informações disponíveis na web e redes sociais do restaurante em 

questão. 

Além do estudo de caso supracitado, estudou-se o evento Terra Madre Brasil 

2020, realizado pela Associação Slow Food do Brasil em outubro de 2020.  

A próxima subseção apresenta os instrumentos de coleta de dados. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização das entrevistas com os profissionais envolvidos na cadeia 

produtiva do Restaurante Quintana e sua operação, que ocorre em Curitiba e Região 

Metropolitana, utilizou-se de questionário semiestruturado (Apêndice A), considerado 

como um “roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai estudar com o uso de 

perguntas abertas que podem ser respondidas dentro de uma conversação informal” 

(MARKONI; LAKATOS, 2018, p. 90).  

Outro instrumento utilizado foi o formulário qualitativo de coleta de dados 

(Anexo A), elaborado para sistematizar o levantamento das informações a respeito de 

experiências ecossocioeconômicas (SAMPAIO, 2019). Nesse caso, em torno da 

cadeia produtiva (agro)alimentar do feijão, tendo o Restaurante Quintana como 
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organização protagonista da rede estudada. O formulário é utilizado pelo grupo de 

pesquisa do Núcleo de Ecossioeconomia (NEcos/UFPR) e consolidado em diversas 

pesquisas. 

A validação das informações obtidas com as entrevistas respeita a adoção dos 

critérios de: (i) credibilidade – a validação das entrevistas foi obtida com a adoção de 

procedimentos de triangulação de dados e descrição detalhada do contexto; (ii) 

transferibilidade – utilização de protocolo de pesquisa, detalhamento do roteiro de 

entrevista e descrição da unidade de análise; (iii)  confiabilidade – descrição do perfil 

dos entrevistados e notas de campo; e (4) confirmabilidade – múltiplos entrevistados 

(MARCONI; LAKATOS, 2018). 

A coleta de dados para o estudo utilizam dados primários e secundários. Os 

secundários deram-se por meio de pesquisa bibliográfica, consultas na web, incluindo 

pesquisa bibliométrica (Figura 10). Os dados  secundários receberam tratamento de 

seleção das informações e passaram por procedimento de identificação e fichamento. 

Figura 10 - Fontes Secundárias 

Fonte: O autor (2022). 
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Para a pesquisa em foco, foi utilizado o sistema de fichamento eletrônico com 

repositório das informações em pastas eletrônicas no equipamento pessoal e o 

conteúdo armazenado em cópia redundante em base externa. Desse modo, com a 

finalidade de realizar a análise sistemática da literatura e examinar a produção 

científica, alusivas aos temas da pesquisa, utilizaram-se as bases de dados da CAPES 

referentes ao Banco de Teses e Dissertações e o Banco de Periódicos. 

Como técnica complementar à análise de dados foi realizada a transcrição 

integral das entrevistas e vídeos e estas foram analisadas por meio da análise de 

conteúdo (AC). AC é uma técnica que possibilita avaliar qualitativa e quantitativamente 

o conteúdo de mensagens, textos, entrevistas, fotografias e vídeos com o objetivo de 

identificar e classificar os dados em temas ou categorias, de modo a auxiliar na 

compreensão do que está atrás do discurso apresentado (BAUER; GASKEL, 2019; 

SAMPAIO; LYCARIÃO, 2021). Como temas de investigação foram listadas variáveis 

(V) distribuídas em categorias de análise (CA) conforme pode ser observado no 

Apêndice C.  

Da mesma maneira, o software Atlas Ti 22 foi utilizado como ferramenta no 

momento do tratamento e da codificação das informações obtidas nas entrevistas 

transcritas com a função de apoiar a análise de conteúdo. O Atlas Ti 22 consiste em 

um software de análise de dados qualitativos (Computer Assisted Qualitative Data 

Analysis Software - CAQDAS) que permite analisar diferentes tipos de documentos, 

como textos (respostas à observação, documentos, cartas, texto jornalístico ou 

literário e outros), áudios, imagens e vídeos (BANDEIRA-DE-MELLO, 2006).  

Foi realizada ainda a aplicação da técnica de análise de conteúdo nos vídeos 

selecionados e baixados da rede web, resultantes do evento Terra Madre Brasil 2020, 

para compor a análise e colaborar na resposta ao objetivo específico 1. 

Na próxima subseção apresenta-se a Matriz Analítica de Pesquisa que, de 

acordo com Yin (2015), representa o desenvolvimento de protocolo de pesquisa 

quando se utiliza um estudo de caso.  

 

3.4 MATRIZ ANALÍTICA DE PESQUISA 

 

A matriz analítica de pesquisa sintetiza, a partir do objetivo geral e dos objetivos 

específicos definidos para a dissertação, as metodologias, técnicas e ferramentas de 

pesquisa propostas, com suas categorias analíticas (os temas que serão abordados) 
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e as categorias operativas estabelecidas como variáveis (V) e autores de referência 

(Quadro 13).  

Quadro 13 - Matriz analítica de pesquisa 

 
 
 Fonte: o autor (2022). 

 

Assim, cada objetivo específico apresenta a identificação de como a coleta de 

dados foi obtida, por meio de dados primários e/ou secundários e suas respetivas 

fontes e bases de informação.  

 



63 
 

A próxima subseção apresenta as categorias analíticas e variáveis definidas 

para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

3.4.1 Definição das categorias analíticas e operativas ou variáveis de pesquisa 

As categorias analíticas e variáveis definidas para o desenvolvimento da 

pesquisa são apresentadas em formato de mapa mental (Figura 11). 

Figura 11 - Categorias analíticas  e variáveis de pesquisa  

 Fonte: o autor (2022). 

 

As categorias analíticas (CA) e variáveis (V) foram definidas a partir do 

problema de pesquisa (Seção 1) e do referencial teórico (Seção 2) desenvolvido e 

apresentado nesta dissertação. Para cada CA foi definido um conjunto de temas para 

análise mutuamente excludentes, que passaram a ser representados como variáveis, 

com a notação constituída por um primeiro identificador representado pela letra V 

maiúscula e o segundo identificador por um numeral ordinal sequencial, conforme 

apresentado: cadeia curta agroalimentar (V1, V2, V3, V4, V5, V6) e Slow Food (V7, 

V8). 

Desse modo, a CA denominada de cadeia curta agroalimentar foi analisada 

com base nas variáveis: clientes, fornecedores, produtos e serviços – em conjunto são 

representadas pela letra e número V1; relações sociais e troca de conhecimento – em 

conjunto são representadas pela letra e número V2; cadeia curta de proximidade 

espacial, logística e comunicação – em conjunto são representadas pela letra e 

número V3; redes e arranjos socioprodutivos – em conjunto são representadas pela 

letra e número V4; impactos da pandemia – representada pela letra e número V5; 
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motivação empreendedora, fomento econômico e social – em conjunto são 

representadas pela letra e número V6.  Essa CA foi analisada a partir das obras de 

Gali e Brunori (2020); Guzzatti, Sampaio e Tunes (2014); Jarzebowski e Klepacki 

(2013); Michalopoulos (2017); Renting, Marsden e Banks (2017); Ilbery e Maye (2005); 

Rhodes (1997); Jones, Hesterly e Borgatti (1997); e Kjaer (2004). 

Slow Food foi outra CA definida para o estudo, com as variáveis derivadas do 

conceito e princípios do movimento, a saber: alimentos bons, limpos e justos (V7); e 

monocultura e alimentos ultraprocessados (V8). Esta foi analisada a partir do 

referencial teórico obtido nos documentos produzidos pelo Slow Food (2020; 2021) e 

os autores Petrini (2015), Oliveira (2014), Nascimento (2014), Gentile (2016) e Birochi, 

Rover e Schultz (2019). 

A próxima subseção apresenta as 8 fases e respectivas etapas programadas 

para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

3.5 FASES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi estruturada e desenvolvida em 8 fases: (i) pesquisa exploratória, 

(ii) pesquisa bibliométrica, (iii) preparação da pesquisa, (iv) metodologia de pesquisa, 

(v) qualificação, (vi) coleta de dados, (vii) análise e (viii) documento de defesa, (Figura 

12) e detalha-se na sequência.  

Assim, a fase 1 abrange a preparação da pesquisa exploratória com as etapas: 

(i) identificar oportunidades de pesquisa, (ii) formular o problema de pesquisa e (iii) 

realizar pesquisa bibliográfica. A partir do interesse em estudar uma cadeia curta 

agroalimentar sustentável e os princípios do movimento slow food, foram realizadas 

pesquisas na web com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o tema.  

Na fase 2 da pesquisa foi realizada a revisão sistemática e bibliometria em três 

etapas: (i) planejamento, (ii) revisão e (iii) relatórios, apresentados e descritos 

conforme proposto por Tranfield et al. (2003) (Quadro 14).  

Desse processo de análise resultou a seleção de 56 artigos científicos que 

passaram a fazer parte do referencial teórico da dissertação. A apresentação do 

processo de desenvolvimento da pesquisa bibliométrica dá-se na Subseção 3.7 e a 

análise do conteúdo dos artigos selecionados, na Subseção 3.7.1. 
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Figura 12 - Síntese da Metodologia Utilizada na Pesquisa 
 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2016). 
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Em sequência, na fase 3, a partir da reflexão realizada com os procedimentos 

das etapas anteriores, foi possível formular a delimitação do problema de pesquisa, o 

objetivo geral e os objetivos específicos e, por meio deles, a delimitação empírica. 

Realizou-se ainda a definição da unidade de análise, conforme mencionado 

anteriormente.  

Quadro 14 - Etapas de revisão sistemática 
 

(i) Planejar a revisão (definição, esclarecimento e refinamento da questão de pesquisa, 
delimitando a literatura para avaliar sua relevância; 

(ii) Realização da revisão (identificação da palavra-chave e dos termos de busca, 
formulação das strings de busca e critérios de inclusão / exclusão);  

(iii) Relatórios da revisão (realização de análises descritivas e temáticas). 

Fonte: Tranfield et al. (2003). 
 

Na fase 4 foram selecionadas os procedimentos metodológicos, técnicas e 

instrumentos apropriados para a aplicação na dissertação. Na fase 5 realizou-se a 

preparação do documento para a qualificação da pesquisa e, após a apresentação, o 

conteúdo do documento passou por ajustes. 

A fase 6 ocorreu conforme apontamentos dos membros da banca qualificadora 

e após ajustes nos instrumentos de coleta. Com a preparação dos documentos 

necessários, realizou-se a submissão do trabalho ao Conselho de Ética, via 

Plataforma Brasil.  

Após a obtenção da aprovação da pesquisa pelo Comitê de ética (Número do 

protocolo: 50964621.4.0000.5529), deu-se a etapa de teste dos instrumentos de 

coleta de dados (questionário semiestruturado e formulário qualitativo de coleta de 

dados). Com a realização dos testes e ajustes ocorreu o início do levantamento 

primário, seguindo as técnicas de registro de campo nos espaços de estudo, 

entrevistas semiestruturadas e aplicação do formulário qualitativo (Anexo B).  

A realização dos registros e das entrevistas ocorreram conforme disposto na 

Seção 3. O trabalho de campo demandou a revisão dos conteúdos teóricos 

trabalhados com a busca de novas evidências capazes de atender novas percepções 

obtidas.  

Com a conclusão do trabalho de campo e de posse das informações coletadas, 

deu-se início à fase 7 de análise do conteúdo das entrevistas, conforme proposto por 
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Sampaio e Lycarião (2021), e apresentar os resultados coletados na pesquisa de 

campo.  

A partir das fases e etapas da pesquisa descritas anteriormente, buscou-se 

alcançar o objetivo geral desta pesquisa, a qual visa analisar a cadeia curta 

agroalimentar sustentável do produto feijão, a partir do restaurante Quintana (Curitiba, 

Brasil), com base nos princípios do Slow Food. 

Em síntese, foi realizado o alcance do objetivo geral sistematicamente, a partir 

de duas versões: (i) teórica (fundamentação teórica + Projeto Terra Madre Brasil 2020) 

e com a conclusão dessa etapa, atendeu-se ao primeiro objetivo específico proposto 

na pesquisa; e (ii) teoria + estudo de caso do Restaurante Quintana, permitindo 

alcançar o segundo objetivo específico. O propósito do uso de versões para o 

documento é a incorporação de conteúdos novos e a realização dos ajustes e 

adequações necessárias para garantir a evolução do conteúdo da pesquisa.  

Por fim, na fase 8 ocorreu a preparação do documento de defesa da pesquisa. 

Após a apresentação e apreciação da banca de defesa, serão realizadas as 

adequações e ajustes conforme os apontamentos dos membros. 

Conforme supramencionado, na fase 2 da pesquisa foi realizada a revisão 

sistemática da literatura, incluindo a pesquisa bibliométrica. A próxima subseção 

apresenta o desenvolvimento da coleta e análise de dados.  

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados por meio da aplicação do questionário aos profissionais de 

gastronomia e fornecedores do Restaurante Quintana ocorreu entre outubro de 2021 

e janeiro de 2022. O trabalho de campo ocorreu também em outras instalações de 

fornecedores e prestadores de serviços gastronômicos.  

Após convidar os profissionais a participar da pesquisa, foram agendados dia 

e horário. A aplicação do questionário foi individual, em sala livre disponibilizada pelo 

restaurante, no turno da tarde entre 15h00 e 17h00.  

Para a aplicação do questionário, foi primeiramente esclarecido o objetivo do 

projeto a cada participante e explicado que as informações obtidas seriam utilizadas 

unicamente para fins acadêmicos, do mesmo modo que as anotações com os 

resultados do questionário e demais documentos e planilhas eletrônicas geradas em 

decorrência desses dados.  
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Algumas entrevistas (4 delas), em função da pandemia da Covid-19, foram 

realizadas com a utilização de aplicativos de celular em chamada convencional ou 

videochamada. Em todas as entrevistas realizadas remotamente foi aplicado o 

protocolo de pesquisa com encaminhamento prévio do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TECLE), coletas das assinaturas de autorização, explicação da 

pesquisa e todos os cuidados com o sigilo e liberdade para a participação. Em todas 

as entrevistas foi solicitada a autorização para a gravação do áudio, vídeo e imagens 

fotográficas.  

A observação de campo foi realizada nas instalações do Restaurante Quintana, 

no horário do almoço, enquanto as refeições eram servidas ao público. Os espaços 

ocupados pelas mesas de clientes do restaurante foram divididos em setores (deck 

externo, espaço externo, salão 1, salão 2 e salão 3). Em cada dia da semana, um dos 

espaços foi escolhido para a observação, do mesmo modo que as observações 

ocorreram em diferentes períodos do horário de almoço (das 11h00 às 12h00, 12h00 

às 13h00 e 13h00 às 14h00). 

Os dados coletados a partir das respostas avaliadas qualitativamente foram 

descritos a partir da extração das questões abertas, retirando os principais pontos 

focais referentes ao tema em estudo. Para o desenvolvimento do estudo foram 

utilizados como ferramentas os programas de computador Microsoft Office 365 e Atlas 

Ti 22.  

A próxima subseção apresenta a descrição dos critérios de inclusão e exclusão 

das entrevistas.  

 

3.7 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Para a qualificação e inclusão na pesquisa foram admitidos apenas 

profissionais e empresas que atuam com e em cadeias curtas. Como outro critério de 

inclusão, foram entrevistados somente os responsáveis legais das empresas e 

quando se tratou de agricultor familiar, o responsável maior de idade.  

Como critério de exclusão, não foram admitidas na pesquisa empresas que 

fazem parte de grandes conglomerados agroindustriais.  

A próxima subseção apresenta a descrição dos aspectos éticos seguidos na 

pesquisa.  
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3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho está de acordo com a Resolução nº 466/2012, que resguarda a 

proteção aos participantes de pesquisa com seres humanos no Brasil e foi submetido 

à avaliação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(Protocolo 50964621.4.0000.5529). A pesquisa foi realizada após a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do IPO – Curitiba/PR e autorização da Coordenação do 

Curso de Mestrado em Governança e Sustentabilidade do Instituto Superior de 

Administração e Economia.  

A próxima subseção apresenta os benefícios esperados. 

 

3.9 BENEFÍCIOS 

 

Os benefícios esperados consistem em apresentar a percepção da cadeia curta 

agroalimentar sustentável do feijão em uma operação de restaurante. O feijão, apesar 

da importância para a segurança alimentar dos indivíduos, vem sofrendo a 

substituição por alimentos ultraprocessados, principalmente na faixa da população de 

menor renda. Portanto, o resgate do seu papel busca uma reflexão sobre essa 

temática e estimula futuras pesquisas que possam contribuir para a segurança 

alimentar.  

Importa mencionar que os envolvidos na pesquisa não receberão nenhum 

benefício direto com a participação deste estudo.  

A próxima subseção apresenta a análise de riscos para o desenvolvimento da 

coleta e análise de dados.  

 

3.10 RISCOS 

 

Esta pesquisa não apresentou nenhum tipo de risco físico, tendo-se aplicado 

apenas um questionário, sem intervenções diretas ou indiretas. Possíveis riscos 

poderiam ocorrer apenas por constrangimento em responder algum dos 

questionamentos. A fim de minimizar tais efeitos, os entrevistados responderam ao 

questionário individualmente e foram informados que, caso se sentissem 
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desconfortáveis ao responder alguma questão, poderiam não a responder ou encerrar 

a pesquisa, sem qualquer problema.  

A próxima subseção apresenta o desenvolvimento da revisão sistemática e 

bibliometria.  

 

3.11 REVISÃO SISTEMÁTICA E BIBLIOMETRIA 

 

Com o objetivo de identificar a relevância acadêmica do tema, foi realizada 

pesquisa exploratória no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A plataforma disponibiliza 

resumos de teses e dissertações apresentadas aos programas de pós-graduação 

stricto sensu do país. Realizou-se ainda uma busca por artigos representativos no 

Portal de Periódicos CAPES. Trata-se de uma biblioteca virtual com acervo de mais 

de 45 mil títulos de produção científica internacional e que disponibiliza acesso às 

instituições de ensino e pesquisa no Brasil.  

Para a busca no Banco de Teses e Dissertações, realizada no mês de abril de 

2021, não foi estabelecido período temporal como estratégia de obter o maior 

resultado possível de documentos para análise. O resultado da busca apresentou 10 

dissertações de mestrado e 5 teses de doutorado que passaram a integrar o corpo 

bibliográfico da pesquisa e sua leitura possibilitou observar os temas pesquisados, 

conclusões obtidas e lacunas para o desenvolvimento de novos estudos. 

A leitura das três teses que abordam o movimento Slow Food – Oliveira (2014), 

Nascimento (2014) e Gentile (2016) – permite reconstituir um panorama nacional e 

mundial do movimento. A busca pela construção de resgate histórico da formação do 

movimento, sua estruturação e expansão internacional, inclusive a análise de 

experiências brasileiras e italianas, propiciou conhecer e aprofundar aspectos 

diferentes dos observados pela simples leitura da documentação oficial apresentada 

pelo movimento Slow Food Internacional e pela sua sucursal brasileira. Há um claro 

distanciamento entre o discurso e a prática, perceptível na leitura dos relatos 

apresentados.  

Entre as teses que se propõem a analisar as cadeias curtas, destaca-se a de 

Rodrigues (2016) que analisa as práticas do movimento Slow Food ao estudar o caso 

do Convívio da Primeira Colônia Italiana da Serra Gaúcha. As teses de Oliveira (2014), 
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Nascimento (2014), Gentile (2016) e Rodrigues (2016) apresentam em comum a 

importância das cadeias curtas.  

As dissertações de Hadler (2015) e Pinho (2019) caracterizam e descrevem 

valores na prática habitual de consumo do Slow Food e os pressupostos do 

movimento. Entre as dissertações que estudaram as cadeias curtas, destacam-se 

Silva (2015), Verano (2019) e Franzoni (2016), com estudos de caso que avaliam a 

cadeia curta de fornecedores da agricultura familiar. Aguilera (2021) abordou os 

desafios de uma cadeia curta de alimentos e chefs que buscam trabalhar com 

agricultores familiares e pequenos produtores.  

A pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES foi realizada entre os meses de 

janeiro e abril de 2021, com o retorno de 4.894 documentos. Após a aplicação de 

critérios estabelecidos de inclusão e exclusão de dados, com prioridade para a 

seleção de artigos da língua inglesa, analisados por pares e com classificação de 

estrato Q1 e Q2 no Scimago Journal Rank (SJR), a apuração obteve, ao final, 56 

artigos.  

Todos os artigos apresentam em comum a metodologia de estudo de caso. 

Com relação à temática, 36 artigos abordam o tema Slow Food, 14 o tema Short Food 

Supply Chain (SFSC), 10 discorrem sobre redes alimentares, três estudam a temática 

dos ODS e outros três a sustentabilidade.    

Corrobora com as temáticas foco desta dissertação, o estudo de Duarte e 

Thomé (2015) intitulado “Short Food Supply Chain: estado da arte na academia 

brasileira” que realizou um levantamento da produção científica brasileira, com ênfase 

no papel estratégico que as cadeias curtas apresentam para o sistema agroalimentar, 

por permitirem a retenção de maior valor agregado na produção e como isso 

proporciona maior renda ao produtor. Estabelecem que, sob o olhar do consumidor, 

as cadeias curtas ofertam confiabilidade e maior qualidade na aquisição dos produtos. 

Desse modo, o planejamento da pesquisa foi estruturado a partir dos temas 

Slow Food e cadeias curtas agroalimentares, por meio do conteúdo disponível no 

referencial teórico deste trabalho. Foram estabelecidas palavras-chave de interesse e 

realizada uma busca cruzada entre os conceitos selecionados (TRANFIELD et al., 

2003). A pesquisa possibilitou definir os temas e palavras-chave de pesquisa (Quadro 

15).  

Portanto, para realizar a pesquisa e obter informações sobre as cadeias curtas 

agroalimentares e o movimento Slow Food, os termos foram testados em diferentes 
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combinações e inseridos em inglês americano para atingirem o maior resultado 

possível.  

Quadro 15 - Temas e palavras-chave 
Temas Palavras-chave 

Slow Food Slow Food, Terra Madre, justo, limpo, bom, ecogastronomia, sabor, 
sustentável, fair trade. 

Cadeias curtas 
agroalimentares 

sustentáveis 

Pequena escala, curto, tradicional, local, ambientalmente sustentável, 
justo, transparência, rastreabilidade, responsabilidade social corporativa, 
economia local, menores emissões, ligações rural-urbano, autoestima, 

reconhecimento social, produtores de comida de prestígio, 
sustentabilidade, grupo de aquisição solidária, Short Food Supply Chain 
(SFSC), Farm to Fork (F2F), Alternative Food Network (AFN), agrifood, 

sustainability, fair trade, solidarity purchase groups. 

Fonte: O autor (2022). 
 

A pesquisa no portal de periódicos foi complementada com filtros de seleção 

como o termo boleano de ligação “OR”, além das aspas (“) para identificar os termos 

compostos e o sinal de asterisco (*) para recuperar as variações dos sufixos – por 

exemplo sustai*, com o objetivo de obter a recuperação das variações em 

sustentabilidade e sustentável. A sentença de busca ficou assim definida: (“slow food”) 

or (“sustai* product chain”) or (“short food supply chain”) or (“alternative network”).  

Na sequência, foram aplicados os critérios de inclusão e de exclusão de dados 

(Quadro 16). Os critérios foram estabelecidos com a intenção de refinar os resultados 

de seleção e identificar os artigos com produção científica que atendam ao foco de 

interesse da pesquisa.  

Quadro 16 - Critérios de seleção de artigos 

 Fonte: O autor (2022). 
 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

Só artigos. Duplicação de títulos. 
Artigos revisados por pares. Estudo secundário. 

Idioma inglês. Publicação anterior a 1986. 
Publicação a partir de 1986 inclusive. Adequação ao contexto da pesquisa. 

Dados primários. Análise de conteúdo. 
Contém as palavras-chave de pesquisa no 

título e/ou palavras e/ou resumo (“slow food”) 
or (“sustai* product chain”) or (“short food 
supply chain”) or (“alternative network”). 

Demais bases de dados. 

Fazer parte de bases de dados Scopus, Web 
of Science e Emerald. 

Publicados em periódicos com classificação Q3, 
Q4 ou sem classificação. 

Publicados em periódicos com avaliação e 
classificação Q1 ou Q2. 

 

Artigos das bases Scopus, Web of Science e 
Emerald. 
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Da mesma maneira, associado aos critérios de inclusão, foram priorizados 

textos de artigos publicados em periódicos revisados por pares, no idioma inglês 

americano, com o objetivo de identificar aqueles que passaram por análise criteriosa 

antes da publicação e possibilidade de maior representatividade do conteúdo de 

referência. A opção por publicações posteriores a 1986 deve-se ao fato de o 

movimento Slow Food iniciar suas atividades somente após esta data, na Europa e 

no mundo. A seleção de artigos elaborados a partir de metodologias com aplicação 

de pesquisas empíricas buscou ampliar o conhecimento dos temas, apresentar 

contribuições para o estudo e identificar possíveis evidências de lacunas sobre os 

temas estudados.  

Outro critério de seleção dos artigos foi identificar a presença dos temas-chave 

da pesquisa (Slow Food, Short Food Supply Chain) no título, resumo e palavras-chave 

dos artigos, de modo a selecionar aqueles com alinhamento aos propósitos da 

pesquisa e atender aos requisitos da Lei de Zipf (que estima os temas mais 

recorrentes relacionados a um campo do conhecimento por meio da medida de 

frequência de palavras-chave) (CHUEKE; AMATUCCI, 2015).  

Assim, para a continuidade da análise, foram selecionadas três das bases 

disponíveis no portal da CAPES: Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of 

Science) e Emerald. A base Scopus é reconhecida pela comunidade científica pela 

qualidade dos seus periódicos, além de ser a maior base de dados abrangendo as 

áreas de Ciência, Tecnologia, Medicina, Ciências Sociais e Artes & Humanidades 

(CAPES, 2016). A base da Social Sciences Citation Index (Web of Science) foi 

selecionada por ser uma base multidisciplinar que congrega artigos de conceituadas 

revistas científicas publicadas no mundo das áreas de Ciências, Ciências Sociais e 

Artes & Humanidades (UFScar, 2021). A base Emerald foi escolhida por oferecer uma 

coleção de periódicos e livros com foco principal nas áreas de Administração e 

Negócios, Ciência da Informação e Engenharia, entre outras (FGV, 2021).  

A escolha das bases Scopus, Web of Science e Emerald associada ao requisito 

de selecionar apenas artigos publicados em periódicos com avaliação e classificação 

do índice SCImago Journal Rank (SJR) pertencentes ao primeiro quartil (Q1) ou 

segundo quartil (Q2), atendem à Lei de Bradford que identifica os periódicos mais 

relevantes e que dão maior vazão a um tema específico segundo o grau de atração 

do periódico (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). O SCImago Journal Rank (SJR) é um 

indicador bibliométrico que mede a influência de um determinado periódico pela média 
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do número de citações recebidas nos últimos três anos, que antecedem ao ano 

analisado e que são ponderadas dependendo da área do conhecimento e do prestígio 

do periódico. A classificação dos periódicos é realizada com o índice SJR e dividida 

em quatro quartis. O primeiro quartil (Q1) compreende o quarto dos periódicos com 

os valores mais altos, seguido do segundo quartil (Q2) considerado com o segundo 

valor mais alto e assim por diante, tendo Q3 e Q4 valor inferior. 

Assim, a exclusão de dados buscou a eliminação de artigos que apresentaram 

as seguintes características: (i) artigos presentes em mais de uma base de dados, (ii) 

artigos com títulos ou resumos apresentando temas alheios ao propósito da pesquisa 

e (iii) artigos publicados em periódicos que não apresentem o critério de avaliação 

mínima caracterizada para a pesquisa (SJR= Q1 ou Q2).   

Assim sendo, da seleção inicial de 4.894 documentos diversos, foi priorizada a 

seleção de artigos das três bases de dados que resultou na identificação de 1.206 

artigos. Desse total, foram descartados 576 artigos repetidos nas três bases de 

consulta e 457 artigos por apresentarem conteúdo alheio ao propósito da pesquisa ou 

não atenderem aos critérios de seleção. Desta seleção resultaram 174 artigos.  

Entretanto, foi realizado mais um processo de refinamento com a aplicação do 

índice SJR acessado no portal web18e realizada a identificação dos artigos publicados 

em periódicos com índice dos quartis Q1 e Q2. Conforme definido no critério de 

seleção, apenas artigos pertencentes ao quartil Q1= 33 artigos (59%) e Q2= 23 artigos 

(41%) foram selecionados. Esta escolha busca identificar a produção científica que 

encontrou divulgação e publicação nos periódicos com a melhor classificação. As 

aplicações de todos os critérios de refino resultaram em 56 artigos (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 scimagojr.com 
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Figura 8 - Síntese da Bibliometria Realizada no Portal de Periódicos da CAPES 

 
Fonte: O autor (2022). 

 

 A subseção 3.11.1 apresenta uma análise do conteúdo dos 56 artigos 

científicos selecionados pela bibliometria.  
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3.11.1 Apresentação da análise dos artigos científicos selecionados pela 

bibliometria 

A revisão sistemática ocorreu quando o conjunto de 56 artigos selecionados 

passou a ser analisado quanto ao título, grupo de palavras-chave, resumo, autores e 

bibliografia. As apresentações dos 56 trabalhos selecionados encontram-se disposta, 

em síntese, no Apêndice D.  

Assim, uma “nuvem de palavras” produzida via web19, foi elaborada observando 

a relevância dos termos, com maior incidência nos títulos, abstracts e keywords dos 

56 artigos selecionados para estudo. A análise da simulação gerada demonstra a 

presença marcante das palavras-chave de pesquisa: slow food, short food supply 

chain, com destaque para outros termos como: agriculture, products local, production 

local, alternative, sustainable, consumption, consumer, farmers, governance e 

agrifood (Figura 14).  

Figura 9 - Nuvem de Palavras-chave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: O autor (2022). 
 

Portanto, a próxima análise sobre os 56 artigos selecionados determinou o 

número de citações apresentada com o uso do indicador do Google Scholar. O 

 
19 wordclouds.com 
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indicador foi escolhido por permitir realizar a verificação do número de citações e 

realizar a comparação entre os artigos publicados em diferentes plataformas 

(SPINAK, 2019). Os 10 artigos que apresentaram maiores citações foram: com 339 

citações – Miele e Murdoch (2002); com 274 – Leitch (2010); com 255 citações – 

Sassatelli e Davolio (2010); com 187 citações – Van Bommel e Spicer (2010); com 

181 citações – Friedmann e McNair (2008); com 151 citações – Jones et al. (2003); 

com 109 citações – Bowen e Mursbaugh (2014); com 107 citações – Nosi e Zanni 

(2004); com outras 107 citações – Sebastiani et al. (2013); e com 106 citações – 

Tencati e Zsolnai (2012). Assim, o levantamento da quantidade de artigos em cada 

ano de publicação demonstrou a concentração entre os anos de 2017 e 2020, o que 

indica a seleção com perspectivas de contribuição de conteúdos recentes e dados 

atualizados.  

Com relação à caracterização dos periódicos, a seleção capturou 32 periódicos 

diferentes, sendo os mais citados: Sustainability com 8 artigos, British Food Journal 

com 7 artigos, Agriculturc and Human Values com 4 artigos, Journal of Rural Studies 

com três artigos, Journal of Sustainable Tourism com outros três artigos, outros 5 

periódicos apresentaram dois artigos e os demais apenas um artigo. Com relação aos 

autores dos 56 artigos selecionados para a análise, destacam-se: Pereira et al. (2018; 

2020) com três artigos, Lee et al. (2014; 2015) com dois artigos e Peano et al. (2014; 

2020) com dois artigos.  

A leitura do resumo dos 56 artigos selecionados evidenciou que todos 

apresentam em comum a metodologia de estudo de caso, realizada em várias regiões 

do mundo. Com relação à temática, 36 artigos estudam o tema Slow Food, 14 

investigam SFSC, 10 discorrem sobre redes alimentares, três estudam a temática dos 

ODS e outros três abordam a temática da sustentabilidade.  

Cabe reforçar que os dados relevantes identificados nos 56 artigos 

selecionados e as 15 teses e dissertações descritas por esta subseção, compõem a 

fundamentação teórica deste trabalho (Seção 2).  

Por fim, a próxima seção apresenta os resultados da pesquisa de campo, 

observação de campo, formulário qualitativo de coleta de dados e fontes secundárias.  
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4 RESULTADOS 

4.1 EVENTO TERRA MADRE BRASIL 2020 

 

Esta subseção está comprometida com o alcance do objetivo específico 1 que 

se refere a “caracterizar os princípios teóricos e empíricos do Slow Food para a cadeia 

curta agroalimentar” com o uso de informações obtidas por meio de pesquisa de 

campo, documentos publicados na web, nas páginas referentes à Associação Slow 

Food Brasil, específicas do evento denominado de Terra Madre Brasil 2020 e vídeos 

das atividades publicadas na internet via plataforma do YouTube.  

O evento Terra Madre Brasil 2020, realizado pela Associação Slow Food do 

Brasil, fundada em 2013, representa um encontro significativo das pessoas envolvidas 

no movimento, de maneira similar ao que ocorre na cidade de Turim na Itália, no qual 

são apresentadas as experiências, trabalhos desenvolvidos pelas comunidades e 

debatidas questões de interesse para o fortalecimento do diálogo sobre os temas 

fundamentais para os ativistas e simpatizantes do movimento. 

Esse encontro que ocorreu no Brasil, após um intervalo de 10 anos, foi 

construído com a participação de representantes dos setores governamentais (no 

âmbito federal, estadual e municipal), setor privado e sociedade civil. Estava 

programado para ocorrer de modo presencial, em junho de 2020, na cidade de 

Salvador (Bahia), entretanto, com o avanço da pandemia da Covid-19, foi realizado 

de modo online e gratuito, entre os dias 17 e 22 de outubro de 2020. 

Para a realização e publicação dos vídeos gerados pelo evento, a organização 

utilizou a plataforma do YouTube e redes sociais na web, nas quais também foi 

apresentada a programação distribuída ao longo da semana em diversos painéis. As 

oficinas “Do Gosto”, por exemplo, foram distribuídas por temas relativos aos biomas 

brasileiros. Buscou-se, em geral, refletir temáticas com destaque para: cultura 

alimentar; educação alimentar e segurança alimentar e nutricional; biodiversidade; 

incidência política e mobilização da sociedade; e, para comemorar o dia e mês da 

consciência negra, o debate sobre diáspora20 e culinária afro-brasileira. 

 
20 O termo diáspora trata de dispersão e refere-se ao deslocamento, forçado ou não, de um povo pelo 
mundo. A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de 
africanos, durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com seres humanos, nestes fluxos 
forçados, embarcavam nos tumbeiros (navios negreiros) modos de vida, culturas, práticas religiosas, 
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O evento contou com a participação de profissionais que realizaram a tradução 

simultânea na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e de facilitação gráfica para 

compor visualmente, em uma única folha, a ilustração dos principais temas 

apresentados, das quais o Apêndice E apresenta as imagens dos painéis estudados.  

Os painéis selecionados para o estudo correspondem aos temas denominados: 

(i) Abertura do Terra Madre Brasil 2020; (ii) Economia Solidária, Turismo de Base 

Comunitária e Desenvolvimento Territorial; (iii) Segurança Alimentar e Nutricional: 

perspectivas intersetoriais para um mundo em mudança; (iv) Ferramentas de 

Reconhecimento do Patrimônio; e (v) Cultura Alimentar e Alimentando Pandemias.  

A apresentação do evento pelos organizadores delimitou a importância da 

participação de agricultores familiares e camponeses, extrativistas, representantes 

dos povos tradicionais, formadores de opinião, jornalistas, educadores, cozinheiros, 

ativistas e simpatizantes do movimento Slow Food para o fortalecimento das redes, a 

defesa da biodiversidade e a conexão com o alimento bom, limpo e justo para todos 

(TERRA MADRE BRASIL, 2020). 

Portanto, os temas abordados pelos palestrantes apresentam em comum a 

preocupação em reafirmar os compromissos do movimento com a valorização do 

sabor, das práticas que preservam o meio ambiente e que não agravem a crise 

climática, segundo o que propõem Makuta et al. (2020).  

A realização da análise de conteúdo dos diálogos dos vídeos seguiu a 

identificação a partir das categorias analíticas e variáveis, conforme apresentado na 

Seção 3. A subseção a seguir inicia a apresentação dos resultados observados pela 

categoria analítica denominada cadeia curta agroalimentar.  

4.1.1 Cadeia curta agroalimentar 

Esta subseção tem como base a Categoria Analítica (CA) denominada de 

cadeia curta agroalimentar, composta pelas variáveis 1 (clientes, fornecedores, 

produtos e serviços), 2 (relações sociais e troca de conhecimento), 3 (cadeia curta de 

proximidade espacial, logística e comunicação), 4 (redes e arranjos socioprodutivos), 

5 (impactos da pandemia) e 6 (motivação empreendedora, fomento econômico e 

social). 

 
línguas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção das sociedades, 
as quais os africanos escravizados tiveram como destino (PALMARES, 2021). 
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4.1.1.1 Clientes/Fornecedores/Produtos e Serviços (V1) 

A variável 1 envolve os principais elos da cadeia curta agroalimentar 

representados pelos fornecedores e clientes, associados às relações entre ambos que 

podem ser realizadas por meio da transação comercial de produtos ou serviços.  

Com relação a essas modalidades de transação, de acordo com Dias (2020e), 

Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo 

da Bahia (CAR), o consumo de produtos oriundos da agricultura familiar é o maior 

apoio necessário para a garantia da sobrevivência das famílias produtoras, ao mesmo 

tempo que a população consumidora passa a estabelecer um novo relacionamento 

com os alimentos e contato com uma pluralidade de opções oriundas dos mais 

diferentes biomas brasileiros.  

Do mesmo modo, Gil (2020e) reforça a necessidade de os consumidores 

atuarem conectados com o agricultor e conscientes dos impactos de suas escolhas 

alimentares, apesar dessa opção de escolha infelizmente não se estender à totalidade 

da população, mas que quando exista essa autonomia, se traduza na opção por 

alimentos orgânicos, com o pagamento justo pelo produto, para possibilitar a 

permanência do produtor em seu território. 

A valorização do trabalho do produtor, associado à maior integração das 

pessoas na produção, na comercialização e eliminação do isolamento atual de 

comunidades (DIAS, 2020e) estão alinhadas com as ações do movimento Slow Food, 

ao defender a valorização do trabalho e produtos da agricultura familiar e sua 

permanência nos territórios de origem, conforme apresentado por Tencatii e Zsolnai 

(2012).  

Dessa maneira, Dias (2020e) sustenta ainda a importância da agricultura 

familiar ao apresentar a informação de que 70% da produção de alimentos que 

chegam até a mesa da população é originária dos núcleos familiares e que isso deve 

ser incentivado e apoiado, do mesmo modo que o Slow Food e o Terra Madre realizam 

em seus projetos ao valorizar permanentemente esse núcleo de produtores. 

Como exemplo dessa valorização do trabalho da agricultura familiar, foi 

apresentada uma das ações desenvolvidas pela Cooperativa de Agricultura Familiar 

Sustentável com Base na Economia Solidária (COPABASE), por meio da Fortaleza 
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do Baru21, uma espécie nativa do cerrado brasileiro e que apresenta importância 

alimentar e econômica para as comunidades desse bioma. O baru, enquanto produto 

alimentar, está em processo de descoberta pelo setor gastronômico brasileiro e, 

consequentemente, o processo de estruturação da sua cadeia deve ser consolidado. 

A aplicação da metodologia, de estratégias e processos desenvolvidos pela Fortaleza 

do Slow Food, foi decisiva para identificar a cadeia, compreender o seu impacto 

socioambiental, qualificar e quantificar o potencial econômico (FIGUEIREDO, 2020e). 

Assim, na medida em que há viabilidade na comercialização dos produtos 

originários dos biomas brasileiros e a geração de renda ocorre, maior poderá ser a 

possibilidade de proteção do meio ambiente – de rios, relevos, plantas e matas. 

Portanto, há sintonia considerável entre as ações de preservação do meio ambiente 

e da biodiversidade com a defesa dos produtores (DIAS, 2020e). 

A apresentação dos resultados da V1 demonstrou que fornecedores/produtores 

e clientes na cadeia curta agroalimentar estabelecem relação mercantil de compra e 

venda, porém realizam outras relações que extrapolam a mera relação econômica e 

agregam outros atores sociais para a composição da cadeia curta agroalimentar.  

Analisa-se na sequência a variável 2 que engloba: relações sociais e trocas de 

conhecimento, relacionada à CA “cadeia curta agroalimentar”. 

4.1.1.2 Relações sociais/trocas de conhecimento (V2) 

De acordo com Ilbery e Maye (2005), dentre as características das cadeias 

curtas que extrapolam a simples relação de distância entre fornecedores e 

consumidores, seriam apresentados como atributos intangíveis, identificados como 

relações sociais, trocas de conhecimento, valores e significados. Essas características 

podem ser observadas em circuitos gastronômicos apoiados na produção de vinhos, 

queijos e embutidos, por exemplo.  

Assim, fornecedores e clientes desenvolvem uma relação complementar à 

atividade comercial e do consumo, com o estabelecimento de vínculos de identidade 

cultural e afetivos. Esses laços podem se estender a comunidades ou territórios 

produtores.  

 
21  O baru ou cumbaru (nome científico: Dipteryx alata) é o fruto do baruzeiro, árvore nativa do Cerrado 
brasileiro. O seu fruto é protegido por uma dura casca e, no interior, encontra-se uma amêndoa de 
sabor parecido com o do amendoim, de alto valor nutricional (CERRATINGA, 2020). 
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Do mesmo modo, ocorrem as trocas de conhecimento entre fornecedor e 

consumidor sobre as características do produto, sua forma de produção, preparo e 

aproveitamento. Nessa modalidade são oportunas as demonstrações aos clientes do 

produto na forma de degustação, identificação das características e de insumos 

diferenciados. São exemplos desse tipo as degustações: azeites, vinhos e pães, que 

apresentam características como acidez, doçura, amargor e odores que possibilitam 

sua distinção perante outros tipos de oferta.  

Uma referência desse atributo da cadeia curta agroalimentar, apresentada por 

Baumann (2020d) no evento Terra Madre Brasil 2020, foi a apresentação da 

experiência de relacionamento entre produtor e consumidor na Acolhida na Colônia, 

prática de turismo de vivência realizada no município de Santa Rosa de Lima, no 

estado de Santa Catarina.  

Nessa cadeia curta agroalimentar os produtores agricultores apresentam para 

os visitantes as práticas do cultivo dos alimentos e do manejo das abelhas sem ferrão. 

As trocas de saberes com os hóspedes/consumidores ocorrem principalmente no 

momento das refeições, realizadas na própria moradia dos agricultores, com a 

oportunidade de consumir produtos orgânicos elaborados com receitas tradicionais. 

Diante disso, Carrazza (2020d) qualifica que o Slow Food internacional, por 

ocasião do evento Terra Madre Mundial, estimula a hospedagem dos participantes 

nas casas dos habitantes da cidade e meio rural nas redondezas de Turim, para a 

vivência e troca de experiências, visitas às plantações, apiários, moinhos, queijarias, 

criações de animais, entre outras.  

Experiência e vivência apresentam-se também pela fala de Jacinto (2020d), 

com a demonstração do projeto Caminho do Sertão, apoiado no livro Grande Sertão 

Veredas, de Guimarães Rosa, no qual o percurso de 80 km é pontuado pela paisagem, 

pelo contato com a população, seu cotidiano, alimentação, hospedagem e seus 

costumes, e em cada parada ocorre a troca de conhecimento entre proprietários e 

viajantes. 

Para que as referidas ações ocorram, Petrini (2020e) afirma que o movimento 

busca a mobilização da sociedade, pois a defesa dos modos de produção não cabe 

apenas aos agricultores, pescadores, criadores de animais, extrativistas, mas também 

à sociedade civil: 

 
Os cidadãos também podem fazer um papel importante, no momento em que 
preferem ajudar, a agricultura familiar, a agricultura local, ter um 
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relacionamento direto com os produtores que têm práticas orgânicas, de 
respeito à natureza. Naquele momento, com suas escolhas determinam 
mudanças profundas. É aquilo que se chama economia de valores 
relacionais, a relação entre produtor e consumidor é importantíssima 
(PETRINI, 2020e, 18’:20’’). 

  

Gentil (2020a) ressalta a importância da condução dialogada estabelecida entre 

os membros do movimento e as comunidades, sempre com o propósito de buscar a 

segurança alimentar e nutricional que o movimento propaga em seus trabalhos, e a 

da preservação do patrimônio alimentar e imaterial, a valorização dos saberes e 

práticas sadias de consumo.  

Como exemplo, tem-se o resultado da implantação do projeto de manejo 

sustentável do extrativismo do Baru,22 realizado pela COPABASE e pela Fortaleza do 

Baru, com apoio do movimento Slow Food. Conduzido com respeito ao saber local e 

aos desejos da população, a ação fortaleceu o manejo sustentável do extrativismo e 

a fixação das famílias na região, com resultados positivos para a sociobiodiversidade 

(FIGUEIREDO, 2020e). 

Quanto ao compartilhamento de conhecimentos, Bianco (2020e), pertencente 

à Associação Slow Food Brasil, manifesta que a Arca do Gosto é um programa 

desenvolvido para a sistematização do conhecimento das comunidades tradicionais, 

por meio da ferramenta dos protocolos de produção que são documentados e 

sistematizados. São instrumentos de valorização da biodiversidade tratados com 

respeito, cuidado e garantia da propriedade intelectual para as comunidades.   

Diante do exposto, entende-se que o movimento identifica nas cadeias curtas, 

além das relações mercantis, elementos intangíveis e qualitativos, oriundos da troca 

e compartilhamento dos saberes. 

Analisa-se, na sequência, a variável 3 que engloba: proximidade espacial, 

logística e comunicação, relacionada à CA “cadeia curta agroalimentar”. 

4.1.1.3 Proximidade espacial, logística e comunicação (V3) 

A proposta de associar os temas “proximidade espacial, cadeia logística e 

comunicação” ocorreu pela complementariedade observada entre as abordagens, a 

partir dos relatos apresentados no Terra Madre Brasil 2020. Enquanto as cadeias 

 
22 Elaboração dos protocolos e processos de manipulação da cadeia do Baru, desde a coleta, 
beneficiamento, até a comercialização (FIGUEIREDO, 2020e). 
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curtas agroalimentares de proximidade espacial, propostas por Renting, Marsden e 

Banks (2017), apoiam-se a partir de uma característica comum, no caso da produção 

de orgânicos a cadeia logística e sua racionalidade na movimentação dos produtos 

apropria-se da tecnologia de comunicação como principal ferramenta de suporte para 

a cadeia curta agroalimentar. 

De acordo com Rangel (2020d), impactos positivos foram identificados na 

cadeia curta de produtores orgânicos (proximidade espacial), com desenvolvimento 

de sistema logístico e de comunicação entre as diferentes redes, executados a partir 

da articulação da sociedade civil por meio do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), da Associação Slow Food do Brasil e mais outras 88 organizações 

que constituíram um arranjo denominado Circuitos de Comercialização Solidária da 

Agricultura Familiar e Urbana (Rede SISAL).23  

A Rede SISAL conseguiu habilitar-se para atuar como gestora da Central de 

Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (CAFA), uma central de distribuição 

que funciona como entreposto metropolitano exclusivo para atuar com a agricultura 

familiar urbana de todo o estado de Minas Gerais. O propósito da CAFA é trabalhar 

com a cadeia curta, porém atua também com distâncias mais longas e apoia-se na 

comunicação entre os elos do arranjo e da logística necessária para retirar e 

movimentar o excedente da produção orgânica do Estado e ofertar ao principal 

mercado consumidor que é a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RANGEL, 2020d). 

Figueiredo (2020d) destaca o arranjo elaborado entre a COPABASE e a Central 

do Cerrado24 para a comercialização e distribuição do Baru e com o setor público 

municipal para a divulgação da Festa Nacional do Baru, realizada por ocasião da 

 
23  Rede Sisal: Circuitos de Comercialização Solidária da Agricultura Familiar e Urbana, uma ampla 
rede de cooperação de 90 organizações da agroecologia compostas pelas seguintes organizações: 
Cooperativa Central Camponesa de Minas Gerais (CONCENTRA) – do MST, com suas cooperativas 
regionais do estado de MG; União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
(UNICAFES); Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana e Periurbana (AMAU); Associação 
Horizontes Agroecológicos (sistema participativo de garantia da produção orgânica da RMBH); 
Orgânicos Sul de Minas (sistema participativo de garantia da produção orgânica do sul do estado de 
MG); Rede Raízes da Mata (rede de consumidores e produtores da Zona da Mata de MG; e Associação 
AMANU (Jaboticatubas). 
24 Cooperativa que reúne diversas organizações comunitárias que desenvolvem atividades produtivas 
a partir do uso sustentável da biodiversidade do Cerrado e da Caatinga. Com sede em Brasília e com 
box no Mercado de Pinheiros, em São Paulo, em parceria com Instituto Atá. Atua como centro de 
disseminação de informações, intercâmbio e apoio técnico para as comunidades na melhoria dos seus 
processos produtivos, organizacionais e de gestão dentro dos princípios e conceitos de Comércio Justo 
e Solidário (CENTRAL DO CERRADO, 2022). 
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safra, momento que permite a troca de experiências com outras comunidades que 

também trabalham com o produto. 

 A variável 3 amplia a percepção de cadeia curta ao incluir outras dimensões 

além da distância física, como arranjos construídos a partir da qualidade do produto 

ofertado e utiliza-se da comunicação e logística de circulação dos produtos e serviços 

para realizar o contato entre produtor/fornecedor e cliente. 

Analisa-se, na sequência, a variável 4 que engloba: governança, redes e 

arranjo socioprodutivo, relacionada à CA “cadeia curta agroalimentar”. 

4.1.2 Governança, Redes, Arranjo socioprodutivo (V4) 

A reunião dos temas governança, redes e arranjo socioprodutivo (V4) ocorreu 

após a análise do conteúdo realizada nos vídeos em que as demonstrações das 

experiências apresentava a correlação entre a estruturação de redes com os arranjos 

socioprodutivos e a elaboração da governança necessária para a atuação. 

A demonstração de resultados positivos da COPABASE, apresentada no Terra 

Madre Brasil 2020, com ênfase na construção de redes de produtores para ação 

conjunta em cadeias agroalimentares e a atuação segundo governança para a 

eliminação das assimetrias identificadas nos baixos preços obtidos na 

comercialização dos produtos de forma individual, atende à proposta, conforme 

apresenta Wang et al. (2019).  

Do mesmo modo, a apresentação da experiência da Fortaleza do Baru no Terra 

Madre Internacional, realizado em 2018 na cidade de Turim, com a divulgação da 

experiência da Cooperativa e da rede estruturada para atuar na cadeia do produto, 

fortaleceu a governança desenvolvida, pois demonstrou seus benefícios com a 

ampliação do número de parceiros comerciais nacionais e internacionais, apoiados 

em acordos comerciais para a exportação do produto, situação que seria inviável se 

a atuação dos produtores se mantivesse individualizada (FIGUEIREDO, 2020e).  

Ainda, segundo Figueiredo (2020e), o trabalho desenvolvido pelas 150 famílias 

na Cooperativa demonstra o exemplo do potencial das redes, pois além de ampliar a 

renda e os canais de distribuição para os produtos, sem perder as características 

solidárias, as mulheres atuam como protagonistas na agricultura familiar, no 

extrativismo, na coleta, no beneficiamento do produto e participam das oportunidades 



86 
 

de construir uma governança diferenciada daquela vivenciada caso exercessem 

somente o papel de produtoras. 

Do mesmo modo, com relação às redes estruturadas para ofertar espaços de 

comercialização, Dias (2020e) manifesta a existência de várias oportunidades para os 

produtos orgânicos, mas enfatiza que há necessidade de ampliação e que os 

agricultores precisam atuar por meio de suas associações e cooperativas, 

principalmente nas localidades nas quais estão situados e avaliar se a 

comercialização deverá ocorrer com o produto in natura, beneficiado ou embalado, 

para poder acessar outros mercados.  

Recomenda-se a ampliação do investimento do setor público nas redes para 

que os produtos possam ser disponibilizados a um número maior de consumidores. O 

agricultor isolado não consegue acessar mercados abrangentes que demandam 

beneficiamento, agregação de valor ao produto e construção de uma governança 

específica (DIAS, 2020e).  

De acordo com Eip-Agri (2015), a gestão de cadeias curtas potencializa o 

fomento à cooperação e à construção de arranjos socioprodutivos que possibilitam a 

construção de redes entre os participantes e a operação de empreendimentos 

comunitários de beneficiamento dos produtos.  

Na opinião de Dias (2020e), a associação é a modalidade que permite o 

fortalecimento dos agricultores e a participação de uma governança que oportunize 

aos produtos oriundos da biodiversidade chegar ao público consumidor (DIAS, 

2020e). Cita como exemplo o caso da produção do licuri25, que é realizada a partir do 

recolhimento dos frutos caídos no campo (por catação) por milhares de mulheres, mas 

que ao venderem a amêndoa do fruto sem o beneficiamento, deixam de extrair o óleo 

e transformá-lo em pasta, prática que poderia agregar maior valor ao seu trabalho se 

houvesse uma associação ou cooperativa para atuar no beneficiamento da amêndoa, 

acrescentar valor ao produto e ampliar a renda obtida pelo extrativismo (DIAS, 2020e).  

Por outro lado, Baumann (2020d) apresentou duas experiências de arranjos 

socioprodutivos: Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral 

 
25 Licuri. Conhecida como a Palmeira Sertaneja (nome científico: Syagrus coronata). Do licuri tudo se 
aproveita. As folhas são utilizadas na fabricação artesanal de sacolas, chapéus, vassouras, 
espanadores, entre outros. A amêndoa produz um óleo utilizado na culinária, similar ao óleo de coco, 
sendo também considerado o melhor óleo do país para a fabricação de sabão. A amêndoa é também 
utilizada na fabricação de doces, como a cocada, licores e do leite de licuri, especialidade da cozinha 
baiana. Os resíduos da extração do óleo da amêndoa são empregados na alimentação animal 
(CERRATINGA, 2022). 
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(AGRECO) e Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, ambas no estado de 

Santa Catarina. A AGRECO representa a transformação da agricultura convencional 

para orgânica, de uma comunidade que antes praticava a cultura do fumo e passou a 

produzir alimentos orgânicos com certificação participativa e auditagem pela Rede 

Ecovida. Atua focando o mercado local e os consumidores da cidade de Florianópolis, 

em Santa Catarina (BAUMANN, 2020d).  

A Experiência Acolhida da Colônia, por sua vez, foi inspirada na experiência 

francesa Acueil paysan, que trabalha com agroturismo e conjuga o compartilhamento 

do espaço das propriedades para visitação e hospedagem, com atividade de produção 

e permite aos turistas desfrutar da experiência cotidiana do trabalho na lavoura com a 

alimentação de pratos regionais. O processo iniciou com 5 famílias e atualmente conta 

com 160 famílias em todo o Estado (BAUMANN, 2020d). 

Ambas as experiências nascem da participação comunitária e da construção 

de redes, dialogam com a economia solidária, apoiada na autogestão e construção 

democrática e participativa (CARRAZZA, 2020d) e estão alinhadas com o que propõe 

os autores Hatipoglua e Inelmenb (2020) para a sustentabilidade econômica e social 

dos pequenos agricultores. O mesmo é preconizado por Sampaio et al. (2020) com a 

adoção do enfoque ecossocioeconômico que privilegia os relacionamentos solidários 

ao mesmo tempo que preserva as tradições e costumes e estabelecem um 

alinhamento à concepção do bem viver.  

Outro arranjo, apresentado por Rangel (2020d), refere-se à experiência 

realizada em Belo Horizonte (MG) que conta com amplo arranjo institucional, 

envolvendo a sociedade civil organizada, movimentos sociais, instâncias de governo 

e universidade para a construção do processo de certificação participativa de 

propriedades de agricultura familiar, tanto rural quanto urbana.  

Por conseguinte, a articulação de todos os atores sociais culminou na fundação 

da Associação Horizontes Agroecológicos, para atuar como base na legislação federal 

como Organismo Participativo de Avaliação e Conformidade (OPAC), com o propósito 

de realizar a certificação participativa e romper com a identificação de que alimento 

saudável apresenta valor de comercialização elevado. 

Ao focar o tema dos arranjos socioprodutivos e da cooperação, Petrini (2020e), 

um dos principais fundadores do movimento Slow Food, apresentou dois novos temas 
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no evento: Economia de Valores Relacionais26 e Ecologia Integral27. Os mesmos 

tendem a somar aos outros aplicados pelo movimento, no sentido de reafirmar os 

compromissos com os impactos que as decisões tomadas no ato do consumo 

apresentam principalmente para a população menos favorecida economicamente 

(PETRINI, 2020e). 

Assim, considera-se como experiência exitosa a oportunidade de integração 

das diferentes redes e o estabelecimento de parcerias capazes de garantir a 

distribuição diversificada de produtos dos biomas brasileiros. Tem-se como exemplo 

a parceria denominada Circuitos Agroecológicos que reúne a Rede Ecovida de 

Agroecologia do Sul com a Rede Povos da Mata da Bahia, ao possibilitar que a 

população acesse diferentes produtos orgânicos e do lado dos produtores 

agroecológicos, a ampliação dos mercados por meio de logística de distribuição que 

privilegia os arranjos socioeconômicos (RANGEL, 2020d).  

Conclui-se do estudo da variável que existem diferentes dimensões para a 

construção da cadeia curta que extrapolam a distância física ao assumir 

relacionamentos de produtor a consumidor, apoiados na logística e na comunicação, 

estruturados em redes da economia solidária e interesses comuns. Nesse sentido, os 

arranjos socioprodutivos podem evoluir para estruturas em rede de maior grau de 

institucionalização sem perder suas características originais.  

Analisa-se, na sequência, a variável 5 que engloba: pandemia relacionada à 

CA “cadeia curta agroalimentar”. 

4.1.3 Pandemia (V5) 

A pandemia da Covid-19 se fez presente como tema de fundo em todo o evento, 

com destaque de um painel exclusivo denominado “Alimentando Pandemias” para 

debater o impacto da pandemia e o colapso climático em um sistema alimentar focado 

na mercantilização da natureza e em nome do mercado (YAMAOKA, 2020b). De 

acordo com Petrini (2020e), o momento contemporâneo está associado a três grandes 

crises: econômica, climática e pandêmica28, as quais não se tem solução até o 

 
26 É a proposta de uma economia baseada na cooperação (PETRINI, 2020e). 
27 Significa desenvolver uma ecologia baseada na educação, associada à justiça social, capaz de 
enxergar os males que a sociedade realiza para o ambiente, que interferem principalmente na 
população vulnerável (PETRINI, 2020e). 
28 A crise econômica ocorre com a exagerada concentração do capital na posse de poucos; a climática 
pelo esgotamento dos usos dos recursos naturais, o efeito da produção de gases de efeito estufa e as 
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momento e exigem reflexão para a mudança de paradigmas, pois essas crises 

representam ameaças para todo o planeta.  

Desse modo, a ameaça da pandemia foi sentida principalmente pelos 

agricultores familiares, que por ocasião das medidas de restrição de movimentação 

ficaram impedidos de realizar a comercialização dos seus produtos e os clientes 

confinados em suas casas reduziram o consumo, tendo em muitos casos recorrido 

aos supermercados para o abastecimento (BAUMANN, 2020d). 

Para Barrutii (2020b), a pandemia apresentou a necessidade de regenerar os 

laços coletivos e principalmente a forma de habitar nossos territórios, o nosso modo 

de conexão com o que está vivo e rever o processo de consumo dos alimentos, além 

de como estão sendo tratados nossos próprios corpos. Diante disso, Petrini (2020e) 

apresentou o conceito de ecologia integral, que corresponde à capacidade de 

desenvolver uma ecologia humana, diante da vulnerabilidade socioambiental 

existente. Mesmo diante de toda a dificuldade que o momento apresenta, o Slow Food 

reitera pela busca da alimentação boa, limpa e justa (PETRINI, 2020e). 

Do mesmo modo, Baumann (2020d) e Jacinto (2020d), representantes de 

diferentes regiões do Brasil, apresentaram alternativas de distribuição de alimentos 

realizadas pelos agricultores durante o período da pandemia, para atender a 

população em situação de insegurança alimentar, por meio da montagem de cestas 

de produtos que permitiram o escoamento da produção que sofreu o cancelamento 

dos pedidos enquanto garantiu alimento saudável para as famílias que estavam 

vulneráveis. 

A apresentação da variável 5 demonstrou o quanto se faz necessário recompor 

os laços solidários e retomar o propósito da vida associada ao ambiente.  

Analisa-se, na sequência, a variável 6 que engloba: motivação empreendedora, 

fomento econômico e social, relacionada à CA “cadeia curta agroalimentar”. 

4.1.4 Motivação empreendedora, fomento econômico e social (V6) 

A reunião dos temas “motivação empreendedora, fomento econômico e social” 

foi identificada nas falas como elementos que aglutinavam o propósito do 

 
alterações de temperatura que colocam em risco a sobrevivência das espécies, inclusive a humana; e 
a pandêmica, fruto das pandemias de diferentes agentes que colocam em risco a saúde humana 
(PETRINI, 2020). 
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desenvolvimento das atividades empreendidas nas diferentes experiências 

apresentadas. Portanto, a motivação empreendedora necessita do envolvimento das 

pessoas na mesma medida em que há necessidade do desenvolvimento de políticas 

públicas capazes de garantir a produção e comercialização dos produtos e alimentos 

para o consumo, adequados à garantia da vida de quem consome e produz (DIAS, 

2020e). 

Como afirma Figueiredo (2020e), representante da COPABASE, sobre o 

esforço empreendido na estruturação da cadeia do Baru: 

 

Todo esse reconhecimento que vem, só fortalece e nos move a continuar o 
nosso trabalho, a acreditar que é possível, é possível um mundo diferente, é 
possível manter o cerrado em pé sim e gerar renda para as famílias do 
território e é possível um mundo diferente, levar para as pessoas. A pandemia 
trouxe, no mínimo, um olhar diferenciado que nós temos que ter, porque as 
coisas estão acontecendo. O que era normal para a gente já não é mais, é 
importante demais a gente pensar nos alimentos que a gente consome e nos 
Empreendimentos da Agricultura Familiar. Estamos aqui, na peleja, porque 
não é fácil, é um desafio atrás do outro, mas a gente acredita e a gente só se 
sente motivado a continuar porque está no meio de uma rede tão grande de 
pessoas muito importantes que comungam de si mesmo propósito de nós 
(FIGUEIREDO, 2020e, 42’:20”), 

  

Do mesmo modo, ao tratar do assunto sobre a COPABASE, Jacinto (2020d) 

resgata que o trabalho desenvolvido pelo movimento conseguiu traduzir em renda 

adicional o aproveitamento de frutas como acerola e jabuticaba, que os cooperados 

possuíam plantadas nos quintais e eram desperdiçadas. Com o beneficiamento das 

frutas e a transformação em sucos, polpas e doces, ocorreram novas oportunidades 

de comercialização, assim como foi realizada a organização do grupo de mulheres 

para a produção de artesanato. 

A variável 6 demonstrou a presença na cadeia curta agroalimentar de um 

elemento aglutinador, a motivação empreendedora, capaz de realizar o esforço para 

a manutenção das atividades produtivas mesmo na presença dos maiores desafios e 

que a sustentação da cadeia também demanda da presença de ações de fomento 

para o desenvolvimento social e econômico. 

  Analisa-se, na sequência, a variável 7 que engloba: bom, limpo e justo para 

todos, relacionada à (CA) “Slow Food”. 
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4.1.5 Slow Food 

Esta subseção tem como base a Categoria Analítica (CA) denominada de Slow 

Food, composta pelas variáveis 7 (bom, limpo e justo para todos) e 8 (monocultura e 

alimentos ultraprocessados). 

4.1.5.1 Bom, Limpo e Justo para todos (V7) 

Como afirma Petrini (2020e), o momento em que o evento Terra Madre Brasil 

ocorre, é uma oportunidade para o movimento Slow Food realizar a reflexão diante da 

alimentação, da agricultura, da convivência e do meio ambiente, temas apresentados 

em destaque nos debates e reflexões, assim como o desafio de defender a 

biodiversidade, uma das bandeiras históricas do movimento. A biodiversidade 

demanda esforço e comprometimento, principalmente em um país como o Brasil que 

apresenta um patrimônio biodiverso de destaque e que sofre com desastres 

ambientais29 que interferem na vida cotidiana de milhares de pessoas (PETRINI, 

2020e). 

A defesa da biodiversidade faz parte da própria estrutura da Associação Slow 

Food, conforme expõe Castro (2018), com a priorização de um sistema alimentar 

voltado para a promoção dos ecossistemas locais e o fortalecimento das relações 

entre produtores e consumidores. Como complementa Petrini (2020e), a defesa da 

biodiversidade, das espécies genéticas de frutas, verduras, animais e saberes 

tradicionais da população, constitui um dos primeiros objetivos do Slow Food, 

desenvolvidos em todos os países por meio da Arca do Gosto e o reforço às 

Fortalezas Slow Food.  

Portanto, faz-se necessário implementar um processo educativo e informativo 

capaz de apresentar não só a biodiversidade, mas as boas práticas, modos de realizar 

uma agricultura sustentável apresentados em escolas e nos meios de comunicação 

para acesso da sociedade civil como um todo (PETRINI, 2020e). 

A abordagem dos temas Arca do Gosto e Fortalezas Slow Food conforme 

apresenta Gentile (2016), reafirmam o compromisso com os projetos e programas 

construídos desde a origem do movimento e, conforme exposto por Figueiredo 

 
29 O Brasil sofre os impactos das queimadas nos biomas da Amazônia e do Cerrado, com a destruição 
da sua biodiversidade. 
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(2020e), acena aos ativistas a sua importância ao apresentar exemplos exitosos e 

recentes como o da Fortaleza do Baru. Outra ação empreendida e estimulada pelo 

movimento Slow Food Internacional, por meio de eventos como o Terra Madre, busca 

garantir visibilidade e interação com as populações urbanas, para divulgar o 

conhecimento da diversidade de alimentos disponíveis e viabilizar o resgate de muitos 

produtos que correm o risco de extinção se não houver o estímulo ao seu consumo 

(DIAS, 2020e). 

Tal preocupação faz-se constante no movimento, pois ao realizar a divulgação 

do evento Terra Madre nos veículos de comunicação, ficou evidente para os membros 

da coordenação que há grande desconhecimento do papel que o movimento 

desempenha no apoio aos produtores, da importância do consumo responsável dos 

alimentos e seu papel na garantia da sobrevivência das populações rurais para a 

produção de alimentos bons, limpos e justos (DIAS, 2020e). Entretanto, há ainda 

muitos desafios com relação ao extrativismo, a sociodiversidade, com a carência de 

regulamentações, normas sanitárias e definição de preço justo de comercialização 

dos produtos (FIGUEIREDO, 2020e).  

Assim, é importante para a população urbana refletir que ao realizar 

determinadas escolhas de alimentos pode estar contribuindo para o envenenamento 

de riachos e rios, prejudicando a terra, causando o desmatamento (DIAS, 2020). Há 

a necessidade do engajamento dessas agendas por governos estaduais e federal, 

apoiadas na metodologia das Fortalezas, amplamente difundida pelo Slow Food, 

capaz de atuar nas cadeias produtivas, produzir a fixação das comunidades na sua 

região, com estrutura de renda em busca de ofertar produtos bons, limpos e justos 

para todos (FIGUEIREDO, 2020e). 

Gil (2020e) coaduna com esse ideário quando aponta o papel transformador da 

alimentação, que se estende da culinária para a gastronomia, até à agricultura, na 

qual cada escolha alimentar realizada causa impacto na cadeia alimentar e possui 

papel transformador na medida em que as escolhas afetam positivamente ou 

negativamente o corpo, a vida dos agricultores, a saúde do solo e o meio ambiente. 

Nesse sentido, Jacinto (2020d) apresenta a experiência da prática da 

agroecologia: 

 
Nós somos o que nos alimentamos. Se nos alimentamos de um produto de 
boa qualidade, que é o produto da agricultura familiar, obtemos e 
conservamos a nossa saúde (JACINTO, 2020d, 59’:29’’). 
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Ao tratar do tema alimentação, o movimento, em sua prática, reconhece 

diferentes abordagens, como afirma Amparo (2020a, 35’:12’’): “comida de verdade é 

uma salvaguarda da vida”, e da contribuição do movimento para a produção de 

políticas públicas na cultura alimentar que agregou expressões como “comida de 

verdade, comer como ato político e do campo à mesa”, aos instrumentos e legislações 

elaborados no país. 

A variável 7 apresenta e reafirma o compromisso dos princípios básicos do 

movimento, como estruturação central na busca de produção e acesso a produtos 

sem adulteração genética ou utilização de produtos químicos que contaminam o 

ambiente, capazes de preservar a biodiversidade e respeitar as práticas culturais e os 

saberes das populações em prol de resgatar o sabor dos alimentos e o prazer pelo 

ato de se alimentar. Coloca o alimento como protagonista central. 

Analisa-se, na sequência, a variável 8 que engloba: monocultura e alimentos 

ultraprocessados, relacionados à (CA) “Slow Food”. 

4.1.5.2 Monocultura e alimentos ultraprocessados (V8) 

Os temas monocultura e alimentos ultraprocessados30 estão associados às 

práticas oferecidas como a grande solução para a fome no mundo, mas que na visão 

do movimento são responsáveis pelos graves problemas vivenciados ambiental e 

socialmente. e nesta subseção tem como base a Categoria Analítica (CA) “Slow 

Food”. 

A proposta do movimento, desde sua origem, foi denunciar e demonstrar que 

as modalidades de agricultura estruturadas na grande propriedade, com a produção 

de monoculturas e uso intensivo de tecnologia na modificação genética, defensivos, 

adubos químicos e mecanização intensiva, representavam sérias ameaças para a 

sobrevivência da biodiversidade, incluindo a humanidade.  

 
30 Alimentos ultraprocessados são formulações industriais, geralmente feitas de partes de alimentos. 

São produzidos, por exemplo, com o açúcar extraído de um alimento, com amido extraído de outro 
alimento e com a proteína isolada de outro alimento. Praticamente não têm nenhum alimento inteiro na 
sua composição, nenhum alimento integral. E a eles são adicionadas várias substâncias 
industrializadas e aditivos cosméticos que modificam ou potencializam as características sensoriais 
(RECINE, 2020b). 
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O termo Sindemia Global, conforme Yamaoka (2020b), apareceu em artigo da 

revista Científica Lancet, em 2019, como um neologismo criado a partir da junção dos 

termos epidemia com sinergia e estabelecia a ligação da obesidade, desnutrição e 

mudanças climáticas, que combinadas impõem um desafio para reformular o sistema 

alimentar que aborda os alimentos como commodities31 no mercado internacional e é 

baseado nos alimentos ultraprocessados. 

Do mesmo modo, ao abordar o tema do impacto da pandemia na alimentação, 

Recine (2020b) ressalta que estudos acadêmicos32 demonstram que os 

ultraprocessados e o modelo agroindustrial sofreram poucas consequências com a 

pandemia e teriam intentado tirar vantagens ao combinar ações de solidariedade com 

o uso de marketing agressivo e posicionamento institucional da defesa dos seus 

produtos, caracterizando o que foi denominado pelos pesquisadores de nutri 

washing33. 

De acordo com Yamaoka (2020), durante a pandemia, a população refletiu a 

respeito das contradições de escolhas do sistema alimentar ao se abastecer e estocar 

alimentos ultraprocessados adquiridos nos supermercados. Ao se referir ao tema, 

Recine (2020b) adiciona a informação de que conforme a pesquisa nacional de 

orçamento familiar 2017/2018 do IBGE, 4 em 10 domicílios no Brasil estariam em 

situação de insegurança alimentar e, desses 4, haveria um contingente de 10 milhões 

de brasileiros que estariam em insegurança alimentar34 grave e passariam fome. 

Complementa a argumentação ao apresentar dados sobre a obesidade no Brasil, 

conforme relatório do Ministério da Saúde35, indicando que 27% da população 

 
31 São produtos padronizados, sem marca, a maior parte das commodities são matérias-primas, usadas 
para a produção de outras mercadorias, e possuem baixo ou nenhum grau de industrialização. Devido 
às características citadas, as commodities normalmente possuem cotações internacionais amplamente 
difundidas e muitas vezes são negociadas em bolsas de mercadorias (MERCADOS AGRÍCOLAS, 
2021). 
32 Desde o primeiro momento da pandemia de COVID-19, os departamentos de marketing e 
responsabilidade social corporativa começaram a trabalhar para que suas marcas pudessem se 
aproveitar da tristeza e solidariedade que a pandemia criou (BARRUTI; PERES, 2020). 
33 Nutri-washing ou lavagem nutricional. Uso de campanhas publicitárias com apelo de solidariedade, 
mas com incentivo de consumo dos produtos ultraprocessados (IWASAWA, 2020, s/p). 
34 Fenômeno que ocorre quando um indivíduo não possui acesso físico, econômico e social a alimentos 
de forma a satisfazer suas necessidades, conforme a definição da FAO. A insegurança alimentar pode 
ser crônica ou apenas temporária, e divide-se em três tipos ou níveis: leve, moderada ou grave. Dados 
do IBGE revelam que 41% da população brasileira convivem com a insegurança alimentar. No mundo, 
30% encontram-se em insegurança moderada ou grave (RECINE, 2020b). 
35 O segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, realizado pelo IBGE em parceria 
com o Ministério da Saúde, trouxe dados sobre desnutrição, sobrepeso e obesidade na população 
acima de 15 anos de idade. O levantamento serve de base para a ampliação das ações para prevenção 
e controle da obesidade na Atenção Primária à Saúde e otimização dos recursos no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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apresenta sobrepeso36. A mesma preocupação com a existência de uma população 

que passa fome enquanto outro grupo sofre com a obesidade37, encontrada na 

segurança alimentar brasileira, é apresentada por Pascoal (2020a) e Pacheco 

(2020a).  

Amparo (2020a) destaca os malefícios que a indústria alimentar oferece ao 

realizar imposição de uma cultura alimentar destituída de identidade, apoiada apenas 

no discurso nutricionista, do superalimento38, mas que geram problemas de saúde 

como a obesidade. Gil (2020e) reforça a necessidade da divulgação e incorporação 

na vida das pessoas do pilar do movimento Slow Food, que não existe melhor alimento 

no mundo que aquele que incorpore as características de bom, limpo e justo. Amparo 

(2020a) alerta que os problemas de segurança alimentar no Brasil refletiriam o 

desmonte realizado pela atual administração do governo federal que extinguiu o 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

A análise da variável apresentou alertas sobre os problemas gerados pela 

adoção do modelo agroindustrial, capaz de gerar problemas sérios à saúde das 

pessoas e sobrevivência no planeta. 

Apresenta-se na sequência as conclusões da subseção Terra Madre Brasil 

2020, encontradas na apresentação das variáveis relacionadas às (CAs) “cadeia curta 

agroalimentar” e “Slow Food”. 

 

4.2 CADEIA CURTA AGROALIMENTAR SUSTENTÁVEL DO FEIJÃO EM TORNO 

DO RESTAURANTE QUINTANA (CURITIBA, BRASIL) 

 

Esta seção apresenta os resultados do objetivo específico 2, o qual se refere a 

“caracterizar a cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão em torno do 

restaurante Quintana (Curitiba, Brasil)”.  

As informações foram obtidas por meio do formulário qualitativo de coleta de 

dados (FQCD), preenchido com dados primários (campo) e secundários (literatura). A 

 
36 Uma pessoa tem sobrepeso quando pesa mais do que se considera saudável ou normal para a sua 
idade, sexo ou tamanho (RECINE, 2020). 
37 Obesidade é um estado em que o obeso possui gordura corporal em quantidade excessiva. E embora 
uma pessoa com sobrepeso tenha um acúmulo de peso corporal, ela pode não ter a gordura excessiva 
acumulada em seu corpo (RECINE, 2020). 
38 O termo superalimentos deriva do lançamento do livro do Dr. Steven Pratt: “Super Alimentos: 
quatorze alimentos que mudarão sua vida” e passou a ser atribuído pela indústria alimentícia como os 
produtos alimentícios produzidos com a adição de nutrientes nas formulações (AMPARO, 2020a). 



96 
 

partir do estudo de caso do Restaurante Quintana e das entrevistas realizadas. Os 

resultados e as variáveis apresentadas estão vinculadas às categorias analíticas 

Cadeia Curta Agroalimentar (V1, V2, V3, V4, V5, V6) e Slow Food (V7, V8). 

Na sequência, é apresentada a caracterização da cadeia agroalimentar 

sustentável do Restaurante Quintana e da cadeia curta do produto feijão. 

4.2.1 Restaurante Quintana 

A instalação do restaurante concretizou-se quando a atual proprietária 

conseguiu conciliar três fatores: o desejo de iniciar um empreendimento em Curitiba, 

a oferta de local e a disponibilidade de um sócio. O espaço nasceu com a proposta de 

um ambiente multicultural e o nome Quintana representa uma homenagem ao poeta 

gaúcho Mario Quintana (1906-1994). A proposta inicial de operação do 

empreendimento enquanto café literário evoluiu para espaço ecogastronômico 

cultural, com o desafio de usar produtos predominantemente orgânicos e atuar com 

sustentabilidade.  

Inaugurado em 10 de julho de 2008, está́ localizado no Bairro do Batel, que 

apresenta a predominância comercial e de prestadores de serviços, consorciado com 

apartamentos de alto padrão. O restaurante está instalado em uma antiga residência 

do bairro e possui quintal com diversas árvores frutíferas que propicia um espaço 

acolhedor e de referência com o passado das residências do bairro. Nos espaços 

internos de vivência é possível partilhar da alimentação em diversos ambientes, ao 

mesmo tempo que é possível desfrutar de exposições de arte dispostas em suas 

paredes ou da presença dos livros disponíveis para leitura e empréstimo.  

Os pratos são ofertados em mesa gastronômica (buffet) de pratos quentes, 

saladas e sobremesas, que oferece cada dia uma experiência cultural diferente, com 

inspiração na Europa, no Grande Oriente, Médio Mediterrâneo, na Ásia, Oceania, nas 

Américas e nos pratos regionais brasileiros. Um dos projetos desenvolvidos pelo 

restaurante é o incentivo ao consumo dos feijões, que possuem o mesmo peso das 

proteínas animais no cardápio do Quintana. No cardápio de bebidas há opções de 

sucos naturais, cervejas artesanais e carta de vinhos, estando à disposição ainda o 

Bar do Amado, com a elaboração de bebidas especiais. Como finalização de refeições 

ou acompanhamento são ofertados cafés coados na mesa, em porção individual ou 

nas opções expresso, retirados na hora. 
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O apoio à cultura encontra-se nas paredes do restaurante, que recebem 

diversos artistas por meio de exposições e mostras itinerantes, com permanência 

aproximada de um mês e meio. O momento da abertura das exposições possibilita 

aos visitantes conhecer o artista e debater o processo artístico de criação. Do mesmo 

modo, a biblioteca disponível no espaço oferece mais de 2 mil títulos à disposição 

para leitura no local ou para empréstimo, enquanto o espaço também propicia o 

desenvolvimento de eventos especiais para os autores apresentarem seus 

lançamentos de literatura e dialogarem com os visitantes e debaterem sobre as obras.  

Para dar suporte aos clientes, o restaurante conta com uma equipe de 18 

colaboradores. Os ambientes possuem capacidade para até́ 100 pessoas nos 

espaços interno e outras 100 nos espaços externos, com oferta de estacionamento 

conveniado e acesso a wi-fi gratuito. 

Além do atendimento diário de refeições o restaurante oferece suporte para o 

desenvolvimento de eventos como casamentos, aniversários, formaturas, eventos 

corporativos, entre outros tipos de confraternização. A oferta dos serviços também 

pode ser realizada em outro local de preferência do cliente com a adoção do serviço 

de catering (eventos realizados em outros locais). 

Esta subseção apresentou a evolução histórica do Restaurante Quintana, de 

empreendimento de café cultural para a estruturação como espaço ecogastronômico 

cultural, vinculado a práticas sustentáveis e cardápio que investe na proteína do feijão 

em suas preparações.  

A seguir, apresenta-se a análise da cadeia curta agroalimentar sustentável do 

produto feijão apoiada no Restaurante Quintana.  

4.2.2 Caracterização da cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão em 

torno do restaurante Quintana 

A análise realizada nesta subseção está ancorada na Categoria Analítica (CA) 

“cadeia curta agroalimentar”. As variáveis a serem analisadas na sequência são: V1 

(clientes, fornecedores, produtos e serviços), V2 (relações sociais e troca de 

conhecimento); V3 (cadeia curta de proximidade espacial, logística e comunicação); 

V4 (redes e arranjos socioprodutivos); V5 (impactos da pandemia); e V6 (motivação 

empreendedora, fomento econômico e social). 
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4.2.2.1 Clientes/Fornecedores/Produtos e Serviços (V1) 

V1 caracteriza os papéis que os fornecedores, Restaurante Quintana e clientes 

assumem em sua ação de fornecimento, consumo de produtos ou serviços descritos 

na cadeia curta agroalimentar sustentável, em especial, o produto feijão. Constituem 

a cadeia agroalimentar os vários elos entre fornecedores da agricultura e o 

consumidor final.  

O Restaurante Quintana assume seu papel na cadeia agroalimentar 

sustentável como prestador de serviços gastronômicos, ao adquirir produtos agrícolas 

e transformá-los em preparações ofertadas e aptas para o consumo pelos clientes, 

segundo suas modalidades de prestação de serviços (MEIRELLES, 2006). A 

modalidade de prestação de serviço é realizada na oferta de refeições aos clientes, 

diretamente no espaço do restaurante, em horário e cardápio pré-estabelecido para 

ao dia da semana ou mediante a contratação de serviços para eventos em dia, horário 

e cardápio definidos segundo os interesses do cliente.  

Há também a oferta pelo restaurante de refeições congeladas e pratos prontos 

para transporte e consumo na residência, as quais contêm instruções para 

aquecimento e a sua finalização na casa do cliente. Para aqueles que não desejam 

deslocar-se até o restaurante para a retirada dos pedidos, é ofertado o serviço de 

entrega mediante solicitação via contato WhatsApp, telefone do restaurante ou por 

meio do aplicativo IFood. 

Com relação ao cardápio, em todas as mesas há um cartão plastificado com a 

ilustração de QRCode39 que ao ser visualizado e capturado pela câmera de um 

smartphone, ocorre o direcionamento à página na web para o acesso ao cardápio 

completo com todas as opções de pratos e bebidas ofertados. Os produtos servidos 

no restaurante, na mesa gastronômica, seguem ofertas de preparações específicas 

para cada um dos dias da semana, de segunda a domingo. A oferta com todas as 

preparações e pratos é fixada em prancheta junto ao portão de acesso e na porta de 

entrada do espaço interno da edificação. 

Além disso, os pratos são preparados com ingredientes colhidos e entregues 

frescos pelos produtores de produtos disponíveis pela safra da região, uso abundante 

 
39 Código QR é um padrão de quadrados pretos e brancos que podem ser lidos por um smartphone, 
permitindo obter mais informações por meio do telefone. QR é uma abreviatura para Código de 
Resposta Rápida (COLLINSDICTIONARY, 2022). 
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de temperos verdes, plantas alimentícias não convencionais (PANC) e todos os dias 

a oferta de grãos se equivalem às proteínas, com quatro ofertas em diferentes 

preparações que podem variar de cozidos a saladas. O serviço de alimentação é 

ofertado diariamente na modalidade buffet, em mesa gastronômica para pratos 

quentes, saladas e sobremesas e em todas as preparações os ingredientes são 

informados e designados quanto a serem pratos veganos, vegetarianos, com glúten e 

lactose. As preparações com feijões ganham indicação do fornecedor orgânico. 

Além dos pratos servidos na mesa gastronômica, o espaço do restaurante 

também oferta para a aquisição, pelos clientes, em sua loja física ou pelo site do 

restaurante na web, produtos elaborados por empresas, produtores rurais ou 

microempreendedores individuais, como: pães, grãos, compotas, conservas, livros e 

peças de arte. Após servir-se, o cliente dirige-se ao caixa e pode optar pelo consumo 

por peso ou livre (valor fixo que inclui sobremesa). A utilização de comanda 

plastificada e com código de barras permite que todas as despesas possam ser 

adicionadas sem manuseio ou exigir o deslocamento ao caixa. Os garçons fazem o 

registro de novos consumos, inclusive de bebidas por meio do código de barras da 

comanda do cliente. 

Além da mesa gastronômica, há as opções de serviço à la carte do prato do dia 

ou opções de preparos especiais ofertados, como por exemplo, o Prato da Boa 

Lembrança. O Prato da Boa Lembrança 2021 é constituído por porção de pancetta de 

porco, farofa úmida orgânica de repolho e amendoim, salada de feijões orgânicos e 

molho de erva-mate e melado orgânico, acompanhado de prato em cerâmica pintado 

à mão que o consumidor leva como lembrança. Como finalização de refeições ou 

acompanhamento, são ofertados cafés orgânicos e biodinâmicos40. 

Para o receptivo dos clientes no restaurante, é designado sempre um 

colaborador que de posse do agendamento de reservas de mesa encaminha os 

clientes e seus convidados para os locais escolhidos no espaço interno ou externo. 

Há a preocupação de reconhecer e memorizar os nomes dos clientes tanto por parte 

do receptivo quanto pelos garçons.  

 
40 O café biodinâmico utiliza conhecimentos de astronomia com cultivos e plantios respeitando as fases 
da lua e dos planetas. Usa a homeopatia para criar proteção e fortalecer as plantas e o meio ambiente. 
O resultado dessa prática é um café com sabor puro e intenso, orgânico, mais resistente a pragas e 
com baixa oxidação (CAMOCIMORGANIC, 2022). 
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O atendimento dos clientes em horário de almoço é realizado das 11h30 até 

às 15h00. Os eventos contratados podem ocorrer em horários específicos, a critério 

do contratante. Foi identificado na observação de campo que a maior procura por 

mesas para o almoço ocorre ente as 12h30 e 13h30. Em função das limitações físicas 

de oferta, nos horários de maior procura ocorre a necessidade de organizar lista de 

espera. O receptivo do restaurante também é responsável pela organização dessa 

lista, bem como por acompanhar e orientar a ocupação dos lugares. 

O tempo de permanência dos clientes no espaço do restaurante, conforme 

identificado na observação em campo, varia em função da quantidade de pessoas. 

Indivíduos solitários realizam a refeição entre 15 e 30 minutos, enquanto duplas de 

clientes realizam as refeições entre 40 e 90 minutos e grupos de clientes oscilam de 

90 a 180 minutos.  

O atendimento aos fornecedores e as entregas de mercadorias para o 

restaurante são agendados para o início da manhã, de modo que a cozinha do 

restaurante receba os produtos frescos, em condições de preparar as refeições para 

o dia. O fornecimento de feijões e derivados de milho são itens fornecidos com 

entregas às terças e quintas-feiras no início da manhã (Entrevistado 6).  

A preferência dos agricultores para as entregas dos produtos, em função da 

necessidade de conciliar as atividades de produção, manutenção, separação dos 

produtos, limpeza e embalagem, dá-se pela terça e quinta-feira após as 8h00 da 

manhã. Os produtos que exigem maior preparação na higienização e embalagem são 

retirados do campo no final do dia anterior ao da entrega, de modo que no período da 

noite, após higienização e embalamento, estejam em condições para o transporte no 

dia seguinte (Entrevistado 5). 

Os fornecedores da cadeia curta são, em sua maioria, produtores vinculados à 

agricultura familiar, oriundos da região Metropolitana de Curitiba e regiões próximas 

que comercializam produtos orgânicos como frutas, verduras, grãos, farinhas e 

proteínas vegetais. Os produtos, conforme programação, definição de mercadorias, 

descrições dos produtos e quantidades de entrega são utilizados na elaboração das 

preparações dos alimentos que serão ofertados no serviço gastronômico 

(Entrevistado 3).  

Ao referir-se à cadeia curta agroalimentar, um entrevistado fornecedor fez 

menção ao “circuito que envolve todos de dentro da porteira até a casa do cliente” 

(Entrevistado 1). Ao mencionar processos “dentro da porteira” indica que a cadeia 
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curta estaria abrangendo aspectos da cadeia internos à própria atividade do produtor 

agrícola e não apenas no momento da comercialização do produto agroalimentar e, 

do mesmo modo, estaria estendendo a relação com o cliente até o consumo em sua 

mesa de refeição (Entrevistado 1). Essa indicação está alinhada com o que foi 

observado na literatura, principalmente nos documentos orientadores sobre cadeia 

curta agroalimentar expedidos pela Comunidade Europeia que destacam a expressão 

Farm to Fork (IPCC, 2019) e reforçam que a caracterização da cadeia alimentar 

abrange da fazenda até o momento de consumo.  

Em outro momento, um entrevistado prestador de serviço gastronômico 

destaca que a qualidade ofertada em um prato de alimentação está intimamente 

ligada a todos os cuidados observados na cadeia curta, desde a seleção adequada 

das sementes, preparação da terra, cuidados com a adubação e irrigação, controles 

naturais de plantas e insetos invasores, colheita, seleção, higienização, embalagem, 

armazenagem, transporte, comercialização, preparação, oferta para consumo e 

consumo (Entrevistado 3).  

Nesta abordagem, cada uma das etapas responde pela manutenção da 

qualidade, ao mesmo tempo que impacta toda a cadeia e estabelece uma conexão 

entre todas as atividades necessárias para a produção agrícola: a elaboração de uma 

refeição, a entrega para o cliente e o consumo efetivo do alimento. Dessa maneira, o 

prestador de serviços gastronômicos assume o papel de coprodutor (Entrevistado 3). 

O papel de coprodutor do prestador de serviço gastronômico é evidenciado ao 

participar no processo de produção no campo e sensibilizar o agricultor para o plantio 

de variedades e quantidades, de modo a estabelecer corresponsabilidade na 

indicação do produto a ser semeado no campo e assumir compromisso de aquisição 

futura da produção colhida (Entrevistados 3 e 4). Como exemplo, é um dos produtores 

de feijão menciona que de 4 variedades cultivadas inicialmente em sua propriedade, 

após o incentivo do prestador de serviço gastronômico, passou a plantar e 

comercializar 15 variedades, com o resgate de sementes tradicionais obtidas em 

banco de sementes41 (Entrevistado 6). 

 
41 Bancos de sementes são espaços nos quais as famílias agricultoras armazenam suas sementes. Os 
bancos de sementes podem ser familiares, comunitários ou institucionais e cada um possui formas 
próprias de gestão, e em geral armazenam sementes crioulas. Uma cultivar local, tradicional ou crioula 
é uma variedade desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados da 
reforma agrária ou indígenas, com características bem determinadas e reconhecidas por suas 
respectivas comunidades, considerados também os descritores socioculturais e ambientais, não se 
caracterizem como substancialmente semelhantes às cultivares comerciais. Assim, o armazenamento 
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Ainda, a adoção do calendário agrícola pelos agricultores na escolha das 

variedades para o plantio e período de colheita, serve ao mesmo tempo como suporte 

de planejamento em sua propriedade (entrevistados 1 e 8) e para o prestador de 

serviços de gastronomia que consegue estruturar um cardápio de modo diferenciado 

com as estações do ano e que atenda às necessidades do consumidor (Entrevistado 

3). 

Uma das formas apresentadas para ampliar a oferta de determinado produto 

em diferentes safras é o exemplo do feijão, com a adoção de manejo da quantidade 

de mudas plantadas e o uso de variedades que produzem ao longo do ano todo. Com 

plantios do feijão todos os meses, é possível estabelecer um planejamento de 

fornecimento dos grãos praticamente o ano inteiro (Entrevistado 6) ou com o manejo 

da secagem dos grãos do feijão apenas com o sol da manhã, os grãos resistem a 

longos períodos de armazenagem com a manutenção das características do alimento 

como recém-colhido (Entrevistado 4).  

Com relação aos clientes, os mesmos deslocam-se até o restaurante no 

período do almoço para realizar suas refeições todos os dias da semana ou realizam 

como pessoas físicas ou jurídicas a contratação dos serviços de gastronomia para o 

suporte a eventos de festividades familiares ou empresariais em horários especiais.   

Os produtores agroalimentares, além do atendimento ao Restaurante Quintana 

e outros estabelecimentos similares, também assumem os circuitos curtos por meio 

de venda direta aos consumidores em feiras agroalimentares, comercialização de 

cestas de produtos diretamente na porta de clientes e venda a órgãos públicos por 

meio de cooperativa (Entrevistado 6).   

Como os produtos frescos apresentam pouca durabilidade, os entrevistados, 

no papel de consumidores, destacaram sempre a busca de alimentos orgânicos em 

propriedades certificadas em curta distância, com prioridade para as pequenas 

propriedades e oriundas da agricultura familiar (Entrevistado 5).  

A utilização de produtos orgânicos, conforme a legislação brasileira e de acordo 

com Santos (2011), exige a certificação definida pelo Sistema Brasileiro de Avaliação 

de Conformidade Orgânica (SISORG), resulta na participação de mais um elo na 

cadeia agroalimentar que é a instituição certificadora (Entrevistado 6). Para um 

 
nos bancos de sementes deve possibilitar a manutenção da viabilidade das sementes de uma safra 
para outra (SILVA PEREIRA et al., 2020). 



103 
 

produto ser reconhecido como orgânico, um cultivo deve operar pelo menos durante 

um ano de acordo com as normas orgânicas (SANTOS, 2011). 

A análise da variável apresentou que o Restaurante Quintana ocupa papel 

diferenciado na cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão, pois além de 

requerer certificação de seus fornecedores também possui certificação do selo Agir 

Sustentável emitido pela Bioqualitas PR e pratica a sustentabilidade por meio de 

compostagem dos resíduos, reuso da água da chuva e destinação do óleo de cozinha. 

Como espaço de prestação de serviço gastronômico, investe na cultura do feijão no 

cardápio e no papel de coprodutor ao participar das escolhas e estimular o plantio de 

sementes diferenciadas da leguminosa. Os clientes que frequentam o espaço 

vivenciam da mesa gastronômica com preparações que privilegiam alimentos frescos 

e da estação, prestação de serviço que convida à permanência para desfrutar do 

momento da alimentação, conforme estabelece o bem viver.  

Analisa-se, na sequência, a variável 2 que engloba: relações sociais e trocas 

de conhecimento, relacionada à CA “cadeia curta agroalimentar”. 

4.2.2.2 Relações sociais/trocas de conhecimento (V2) 

A variável 2 aborda as relações sociais e trocas de conhecimento em 

alinhamento ao que foi apresentado por Ilbery e Maye (2005), que as cadeias curtas 

são carregadas de valores e significados para os participantes: produtor agrícola e 

consumidor, com a construção de conhecimento, valor e significado, de modo que 

assume aspectos intangíveis complementares ao simples fator de troca monetária.  

Sob o mesmo ponto de vista, os fornecedores de produtos agrícolas realizam 

orientações aos seus clientes, como por exemplo: alertar sobre a finalização de safras 

dos produtos e indicar a realização de estoques (Entrevistado 1), discorrer sobre as 

características dos produtos orgânicos (Entrevistado 5) e maneiras de melhor 

aproveitamento dos produtos em preparações (Entrevistado 2). O relacionamento 

entre prestador de serviço gastronômico e cliente vai além do simples momento de 

troca monetária e consumo, o contato entre ambos favorece a afetividade e o 

fornecedor gastronômico pode manifestar preocupação com o bem-estar dos clientes 

que ficam durante algum tempo sem retornar para as compras, como sinalizam: “[...] 

é uma coisa que a gente cria laços, por incrível que pareça” (Entrevistado 5).  
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Em momentos difíceis, os consumidores apoiam o fornecedor com o envio de 

mensagens de conforto, verificado principalmente no período da pandemia 

(Entrevistado 3) ou ao oferecer divulgação do espaço gastronômico ou produto 

agrícola por meio de postagens e depoimentos em redes sociais (Entrevistado 1). De 

outra parte, os agricultores realizam a troca de conhecimentos, a transferência e 

disseminação de tecnologias ambientalmente adequadas por meio da participação em 

cursos, formações, intercâmbios e reuniões de apoio técnico realizadas por 

instituições governamentais, universidades ou entidades do terceiro setor 

(Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).  

A transferência de informações pelos fornecedores aos clientes, ocorre pelo 

destaque e relevância observados nas práticas sustentáveis e recomendação do 

aproveitamento adequado dos alimentos em sua totalidade, incluindo cascas e talos 

(Entrevistado 7).  

A análise da variável demonstrou que a cadeia curta apresenta o diferencial de 

construir relações em condições de cumplicidade, afetividade e compartilhamento de 

saberes. 

Analisa-se, na sequência, a variável 3 que engloba: proximidade espacial, 

logística e comunicação, relacionada à CA “cadeia curta agroalimentar”. 

4.2.2.3 Proximidade espacial/logística e comunicação (V3) 

A proposta da variável 3 é identificar como a cadeia curta estabelece o seu 

sistema de transporte das mercadorias, seus canais de comunicação e as 

características das cadeias curtas de proximidade espacial, conforme apresentado por 

Renting, Marsden e Banks (2017). 

A primeira evidência que os entrevistados apresentaram como impacto logístico 

está na impossibilidade de oferta ampla de produtos, principalmente frutas, em função 

das características climáticas da cidade de Curitiba e arredores (Entrevistados 1, 4 e 

5). Por outro lado, a formação do valor de comercialização dos produtos e serviços 

apresenta impacto com o valor do frete, pressionado significativamente pelos 

aumentos dos combustíveis fósseis (Entrevistados 2 e 8). Desse modo, os produtores 

optam por realizar diretamente suas entregas de produtos em alternativa à 

contratação de serviços de terceiros (Entrevistados 4, 5 e 8). Quando os próprios 

produtores realizam suas entregas, evitam o deslocamento diário e optam pela 
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entrega concentrada em dias definidos e a criação de rotas de distribuição como forma 

de otimizar as despesas (Entrevistados 4, 5, 6 e 8). 

Com a pandemia da Covid-19, uma alternativa logística buscada para resolver 

a dificuldade de deslocamento dos clientes até o espaço dos restaurantes ou de 

consumo, foi a contratação de serviços de entrega na casa do cliente (delivery) 

(Entrevistados 1, 2, 3 e 5). Ocorre que com o passar do tempo também esta alternativa 

sofreu o impacto dos combustíveis inviabilizando a comercialização dos produtos, 

principalmente de baixo valor agregado (Entrevistado 2).  

A maioria dos entrevistados apontaram que somente manterá o sistema de 

delivery (entrega realizada na residência do cliente) na sua oferta de serviços após 

criterioso estudo de viabilidade financeira (Entrevistados 2, 3, 4, 5 e 7). Outro problema 

apresentado nesse sistema é a dificuldade de manter a qualidade da experiência 

realizada no local do restaurante, após o transporte do produto para a residência do 

cliente (Entrevistados 2 e 3).  

Constatou-se, na observação de campo, com a solicitação de produto via 

delivery, contratempos com a entrega, principalmente em dias chuvosos e frios, nos 

quais os produtos não chegam na temperatura adequada e necessitam de ajustes no 

preparo e demandam reaquecimento. Além disso, demanda também a montagem de 

uma operação diferenciada na cozinha quando se trata de oferta de alimentação 

pronta, com agenciamento de espaço e pessoal específicos. Para os entrevistados, 

prestadores de serviço gastronômico, é um desafio a manutenção dessa solução de 

operação principalmente para aqueles que possuem restrição para ampliar o espaço 

de cozinha ou demandam a ampliação de pessoal em condições de mercado instáveis 

(Entrevistados 2, 3 e 5). 

A cadeia curta proximidade espacial foi apresentada por um entrevistado 

fornecedor, com referência às práticas de produtores orgânicos locais que respondem 

por mercados de outros estados. Como exemplo, há a descrição de produtor de alface 

americana orgânica que direciona toda a sua produção para o estado de São Paulo 

(Entrevistado 1) ou pela busca de um espaço gastronômico por fornecedor de feijão 

orgânico localizado no estado, que remete diretamente da propriedade para Curitiba, 

sacos de 25 kg do produto (Entrevistado 5).  

Outra categoria de produtos que se vale da cadeia curta de percurso longo, são 

as frutas de produção orgânica, pois o Brasil é riquíssimo em alternativas de opções 

em seus vários estados (Entrevistado 1). 
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Com relação aos canais de comunicação, a primeira alternativa utilizada pelos 

fornecedores é a comunicação direta com o cliente e cliente no “boca-a-boca” 

(Entrevistados 1, 4, 5, 6, 7 e 8).  Entretanto, alguns entrevistados possuíam canais de 

divulgação na internet, mas muito pouco utilizados e com conteúdo desatualizado 

(Entrevistados 2 e 7). Apenas um dos entrevistados mantinha a atualização e o 

compartilhamento de informações com seguidores (Entrevistado 3).  

A partir do crescimento da pandemia e ampliação das restrições ao contato 

direto, que os entrevistados (produtores, fornecedores e prestadores de serviço 

gastronômico) passaram a buscar alternativas de relacionamento com os clientes e 

fornecedores por meio de aplicativos para a apresentação de ofertas de produtos e 

serviços (Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). Nesse sentido, alguns produtores, 

fornecedores e prestadores de serviços gastronômicos optaram por ofertas de listas 

de compras de produtos via aplicativo WhatsApp (Entrevistados 1, 2, 3, 6 e 8) ou 

aplicativo IFood (entrevistado 3). 

A análise da variável possibilitou ampliar a percepção da estrutura da cadeia 

ao demonstrar que a comunicação (via aplicativos de redes sociais) e a logística 

(serviços de delivery) propiciam um relacionamento necessário para a sustentação 

econômica da cadeia. Ainda, pela necessidade ou oportunidade de acesso aos 

produtos orgânicos, arranjos são construídos ultrapassando os limites das distâncias 

curtas sem perder a característica da parceria.  

Analisa-se, na sequência, a variável 4 que engloba: governança, redes e 

arranjo socioprodutivo, relacionada à (CA) “cadeia curta agroalimentar”. 

4.2.2.4 Governança, Redes e Arranjo socioprodutivo (V4)  

Tendo em vista a variável 4, a governança observada em campo é apresentada 

a partir do que estabelece Rese (2012), como uma forma multifacetada em que 

múltiplos atores envolvem-se para a realização de suas atividades, conduzindo seus 

conflitos de interesse ou da governabilidade que suas organizações assumem na 

cadeia curta. 

O Restaurante Quintana desenvolve a prestação de serviços gastronômicos 

em estrutura própria, com colaboradores contratados e serviços de entrega 

terceirizados. Para o relacionamento do restaurante com os fornecedores, 

principalmente agricultores familiares, estabelece relação de governança que 
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privilegia a certificação de produto orgânico, regra que valida a continuidade da 

relação comercial. Por outro lado, a relação de governança entre a certificação do 

restaurante e o cliente, não assume o mesmo caráter excludente. A certificação do 

restaurante soma-se ao conjunto de práticas desenvolvidas em busca da 

sustentabilidade da operação gastronômica. 

Entretanto, há outros relacionamentos do restaurante em rede com a sociedade 

civil, realizada por meio de parcerias para atingir propósitos específicos na área 

cultural e de sustentabilidade. Assim, há um fluxo de cooperação que ocorre entre as 

ONGs e o Restaurante Quintana, no qual a ONG ganha espaço para divulgar seu 

projeto enquanto o restaurante não precisa renunciar ao seu foco na prestação de 

serviço gastronômico e consegue ampliar o seu propósito de oferta ao seu 

cliente/público. 

A observação da relação existente na cadeia curta agroalimentar entre 

agricultor e cliente consumidor direto, constatou que por ocasião da pandemia e as 

restrições de mobilidade impostas, a venda na porta do consumidor apresentou 

alteração na relação de poder entre produtores e consumidores. Se antes o produtor 

percorria os espaços da cidade com ofertas de produtos diversos para a aquisição 

pelos consumidores, com a pandemia, ao ofertar cestas de comercialização, em que 

o cliente seleciona por aplicativo de celular os produtos, o produtor pode identificar os 

pedidos com antecedência, colhe apenas o produto selecionado e entrega na porta 

do cliente apenas o produto adquirido. Esse procedimento eliminou a perda de 

qualidade ao longo do processo e a retirada de produtos do campo em excesso que 

ocasionavam desperdício de alimentos (Entrevistados 6 e 8).  

O mesmo fenômeno pode ser percebido igualmente com relação à venda de 

produtos agrícolas em feiras livres e a comercialização dos mesmos produtos por meio 

de cestas de alimentos via aplicativo (Entrevistados 6 e 8). Do mesmo modo, as 

características de imprevisibilidade de vendas vão diminuindo na medida em que as 

relações entre fornecedores e clientes é fortalecida, saindo da venda direta em feiras, 

nas quais o consumo é estimado e variável, até os procedimentos das compras e 

entregas programadas entre produtores e serviços de alimentação (bares e 

restaurantes) (Entrevistado 4). 

Por sua vez, a governança gerada pelo serviço de delivery durante o momento 

mais crítico da pandemia, funcionou como única alternativa de ponte entre os 

consumidores e o restaurante, e entre produtor e consumidor. Em um ambiente normal 
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de operação do serviço de gastronomia, a operação do delivery necessita de uma 

governança específica para não comprometer o funcionamento do serviço da cozinha 

(Entrevistado 3), além de que os custos da logística podem gerar prejuízos 

(Entrevistado 2).  

Com relação aos produtores agrícolas, a governança em rede é observada pela 

gestão comunitária da certificação orgânica e na busca pelos bancos de sementes 

que garantem acesso a variedades de produtos diferentes (Entrevistado 6).   

A análise da variável demonstrou que o restaurante atua como ponto focal na 

governança da cadeia, porém todos os elos são importantes na definição da 

manutenção da qualidade. Há a identificação de que a cadeia é heterogênea e 

composta de redes e arranjos socioprodutivos com diferentes capacidades de 

resposta à governança, em função dos seus níveis institucionais. 

Analisa-se, na sequência, a variável 5, relacionada à pandemia, dentro da (CA) 

“cadeia curta agroalimentar”. 

4.2.2.5 Pandemia (V5) 

A variável 5 foi evidenciada, nas falas dos entrevistados, a partir do processo 

de como a cadeia curta agroalimentar foi impactada pelos diversos protocolos de 

controle da COVID-19, expedidos pelos órgãos governamentais brasileiros durante os 

anos de 2020 e 2021.  

Por ocasião da pandemia, em 2020 e 2021, a operação do restaurante 

necessitou de ajustes para adequar-se às normas das Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde, principalmente com as restrições de uso do espaço do público e 

distanciamento social entre os clientes. A alternativa foi a apresentação da oferta de 

alimentos congelados e produtos frescos do cardápio, preparados segundo a oferta 

para o dia e retirados pelos clientes na modalidade take-out (retirada do produto no 

balcão do restaurante) e delivery. Em momento crítico identificado como de bandeira 

vermelha, a suspensão das atividades de acesso ao balcão do restaurante direcionou 

todos os pedidos para a modalidade delivery. 

Do mesmo modo, por ocasião da pandemia, o restaurante criou uma 

oportunidade para que fornecedores da agricultura familiar cadastrados pudessem 

realizar aos sábados, no horário do almoço, a comercialização de seus produtos 

diretamente aos clientes, em espaço designado próximo à entrada do restaurante. 
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Nessa modalidade o restaurante apenas oportunizou o espaço sem qualquer 

comissionamento nas comercializações, unicamente com o objetivo de viabilizar 

economicamente o grupo social que sofreu com as restrições impostas pelo período 

crítico da pandemia. Essa oportunidade de comercialização também foi ofertada a 

grupos indígenas e quilombolas. 

Em outra ação, para atender a população vulnerável do município, o 

restaurante também participou de um movimento da sociedade civil com o propósito 

da aquisição e distribuição de cestas básicas e marmitas. Atualmente, qualquer 

cliente, além da sua aquisição específica, pode adquirir uma ou mais marmitas 

solidárias que são encaminhadas para distribuição às famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

Os fornecedores da cadeia curta entrevistados, por sua vez, necessitaram 

buscar novas formas de ofertar seu produto ao mercado consumidor e relacionar-se 

com os clientes conforme apresentado nas falas que se seguem:  

 

[...] nós tínhamos um jeito de trabalhar e daí mudou totalmente com a 
pandemia (Entrevistado 6). 
 
[...] a gente não trabalhava com entregas, praticamente tinha um ou dois 
clientes, então foi coisa que virou o contrário (Entrevistado 1). 
 
[...] a gente acabou trabalhando com cardápio, vamos fazer delivery, vamos 
tentar inventar alguma coisa (Entrevistado 2).  
 
[...] e estabeleceu a forma de enfrentamento, de mudar, de se adaptar, é 
necessário, a natureza faz isso o tempo todo, a gente precisa se adaptar 
(Entrevistado 3).   
 
[...] no meio da pandemia, a gente refez a marca, não chegou a ser uma 
recolocação no mercado pois a gente não acabou, mas acabou trazendo uma 
marca nova (Entrevistado 2). 
 

Nesse cenário proposto pelas dificuldades, a percepção do fornecedor pelo cliente 

oportunizou reflexões como: “de que forma a gente pode se reciclar, no que precisa 

melhorar, o que precisa ser feito para poder atender aquele cliente, [...] no que a gente 

precisa se qualificar” (Entrevistado 1). Do mesmo modo, os produtores e fornecedores 

impactados, apresentaram preocupações com a sociedade: “a gente viu muita gente 

ganhando cesta básica e não tendo uma verdura ou frutas ou legumes para também 

fazer o seu dia a dia” (Entrevistado 7). 

A análise da variável apresentou a pandemia como um grande desafio para a 

manutenção econômica dos empreendimentos, ao mesmo tempo que gerou 
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oportunidades para a reinvenção do modelo de negócio e reflexão para a atuação e o 

fortalecimento da solidariedade. 

Analisa-se, na sequência, a variável 6 que engloba: motivação empreendedora, 

fomento econômico e social, relacionada à (CA) “cadeia curta agroalimentar”. 

4.2.2.6 Motivação empreendedora, fomento econômico e social (V6) 

A variável 6 representa um aspecto que não foi proposto no momento inicial da 

pesquisa de campo, porém no momento da aplicação das variáveis de análise para 

as cadeias curtas agroalimentares sustentáveis, foi detectado nas falas dos 

entrevistados e passaram a ser designados na pesquisa como nova variável: 

“motivação empreendedora, fomento econômico e social”.  

Em vários momentos, quando perguntados sobre a visão estratégica do 

negócio e a percepção da pandemia, os entrevistados apresentaram argumentos que 

estruturam sua ação permanente de continuar com sua atividade enquanto fornecedor 

agrícola ou prestador de serviços gastronômicos, com um propósito transformador ou 

de continuidade de suas atividades. Nesse sentido, as falas demonstram como são 

os sentimentos motivadores dos entrevistados:   

 
Trabalhando, rodando o campo com eles, eu falei: Nossa! É isso que eu quero 
fazer! (Entrevistado 1). 
 
Grandes mudanças são muito difíceis, eu não me sinto na capacidade de 
fazer grandes mudanças, mas me sinto na obrigação de fazer pequenas 
mudanças. Vale a pena, porque aí a gente começa a ver as pequenas 
transformações (Entrevistado 3). 
 
Isso tudo é porque eu gosto muito do que eu faço, é muito prazeroso você 
dar uma volta na propriedade e encontrar um sabiazinho que vem atrás de 
você, um joão-de-barro, um quero-quero ou aquele lagarto que você encontra 
na roça e ele não sai correndo de medo de você (Entrevistado 4). 

 

Analogamente, ao referir-se ao processo de trabalho que a cadeia curta 

apresenta, o Entrevistado 3 afirma: “[...] eu sempre foco em trabalhar essa questão 

raiz, fortalecer o que é essência, [...] desafio com muito aprendizado. Mesmo em 

momentos de dificuldade, as expressões de preocupação apresentam-se associadas 

a manifestações de confiança:  

 

Do jeito que as coisas estão, embora algumas notícias que vêm e parece que 
jogam uma água fria em cima da gente, mas ainda eu estou otimista. As 
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pessoas estão devagarinho, tão retornando. Dá uma confiança maior, uma 
segurança maior (Entrevistado 5). 
 
[...] tinha horas que era, feche os olhos e siga em frente, só segue, não se 
preocupa. Agora eu quero organizar pra poder vir mais forte com as 
transformações de união, porque a união é engrandecedora pra todos os lados. 
(Entrevistado 3). 
 
Foi um grande desafio. Foi uma questão assim, vai dar tudo certo. É mais você 
contar com a fé e acreditar (Entrevistado 1). 
 
Trabalhar com sustentabilidade pra mim é projeto contínuo e eterno e de 
construção de visão a longo prazo (Entrevistado 3). 

  

Além disso, as manifestações apresentam o compromisso e a intenção de atuar 

com a busca permanente da qualidade e entrega adequada dos produtos e serviços 

aos clientes, construída com solidariedade e percepção do coletivo (Entrevistados 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). 

A análise da variável demonstrou que o suporte para a atividade na cadeia é 

exercido pela mobilização de empreender, identificado na fala dos entrevistados 

principalmente diante de um ambiente competitivo, no qual o alimento orgânico busca 

seu espaço e enfrenta uma concorrência com o padrão de consumo imposto pelo 

mercado.   

Analisa-se, na sequência, a variável 7 que engloba: bom, limpo e justo para 

todos, relacionada à (CA) “Slow Food”. 

4.2.2.7 Bom, Limpo e Justo para todos (V7) 

A variável 7 representa os pilares do movimento Slow Food, apresentando-se 

em destaque a relevância da qualidade. O princípio de “bom”, conforme mencionam 

Makuta et al. (2020), está associado ao compromisso com a produção e o consumo 

de produtos de boa qualidade e inclui de modo amplo, atributos intrínsecos em sua 

avaliação, ao caracterizar aspecto, sabor, aromas e técnicas de elaboração, bem 

como extrínsecos, vinculados à procedência, cultura e memória afetiva. Ao princípio 

“bom”, o Slow Food Internacional adicionou a designação “para todos” como 

compromisso amplo e irrestrito de acesso a todas as populações (SLOW FOOD 

BRASIL, 2020). 

Associada como atributo do produto, a qualidade emerge nas falas de todos os 

entrevistados, articulada a outros atributos intrínsecos, como sabor e frescor ou 



112 
 

vinculados ao resultado da entrega, como manejo, conformidade, padrão, 

apresentação e diferencial (Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). 

Além disso, a relação afetiva com o alimento aparece na manifestação de 

clientes, ao depararem-se com os alimentos e manifestarem suas impressões, como 

nas falas do entrevistado 1: “o cheiro parece comida da minha tia” ou “Nossa, que 

feijão delicioso!” ou então referências a vivências como “meu Deus, me lembrou minha 

infância” e “a gente que foi criado em sítio, em roça, que teve infância, né, dessa 

forma, é um produto que remete a essa época” ou ainda, em relação ao produto feijão 

que traz “lembranças da plantação do trabalho em família”.  

A qualidade do produto pode assumir a caracterização de maior valor de venda 

ao associar o produto com característica especial (Entrevistado 3) ou ser utilizada 

como um atributo de seleção de fornecedores: “a gente foi qualificando e foi passando 

uma peneira, eu preciso desse padrão de qualidade” (Entrevistado 1). 

Para a avaliação do conceito de “limpo para todos”, o movimento Slow Food 

promove as práticas que preservam o meio ambiente e adotam produção orgânica, 

agroecologia, recomposição da fertilidade do solo e respeito à paisagem. Favorece o 

acesso de todos a uma alimentação saudável, com respeito à diversidade e memória 

biocultural, bem como aos modos de vida, promotora da biodiversidade e dos recursos 

naturais, de maneira que não agrave a crise climática e como um dos processos para 

devolver à agricultura e aos agricultores sua relevância e protagonismo (MAKUTA et 

al., 2020).  

Todos os entrevistados, ao serem questionados sobre o entendimento do 

conceito de limpo, realizaram a associação à produção e ao consumo de produtos 

orgânicos, bem como ao uso de selos e certificação específica (Entrevistados 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 8). Assim, a produção de orgânicos é apresentada, com todas as suas 

práticas, como oferta de produtos desprovidos de substâncias tóxicas, utilização de 

modificações genéticas nas sementes ou que agridam o meio ambiente. 

 
Todo alimento ele é saudável até que se contamina ele, porque no orgânico 
você o tem saudável. Ele produz naturalmente, o crescimento dele é 
naturalmente, sem nada de força, aí o que acontece, quem não trabalha com 
orgânico acaba forçando a produção com produto químico e, ainda mais, 
depois usando os pesticidas, os inseticidas que acabam contaminando o 
alimento, né, acaba não sendo mais um produto tão saudável, porque ele 
acaba tendo um alimento, mas de repente ele tem uns contaminantes por 
causa de ser usado químico (Entrevistado 6).  
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Por outro lado, a certificação orgânica é apresentada como suporte à atividade 

agrícola e pode ser obtida e auditada por organizações vinculadas ao governo, como 

o Tecpar, empresas particulares ou organizações sociais como a Rede Ecovida 

(Entrevistado 6). Além disso, uma das opções apresentadas, a certificação da Rede 

Ecovida de Agroecologia, oferece certificação com baixo valor de investimento e, por 

ser uma modalidade de certificação participativa, fortalece a dinâmica social da 

propriedade e o papel solidário dos membros, propiciando aos envolvidos a troca de 

experiências com a comunidade participante (Entrevistado 6). Ao mesmo tempo, os 

serviços de gastronomia assumem compromisso com o consumidor ao adotar a 

certificação, como o selo Agir Sustentável, emitido pela Bioqualitas PR, estabelecendo 

assim um controle externo às suas operações (Entrevistado 3). 

Os conhecimentos tradicionais aparecem na referência da cultura do feijão 

como um dos protagonistas das práticas de recuperação de solo e rotações de cultura, 

devido às suas características de fixação do nitrogênio, além de servir como oferta de 

proteína vegetal na alimentação humana. Do mesmo modo, há também a referência 

do sentido de limpo associado com a agricultura familiar e as práticas das 

comunidades indígenas e quilombolas (Entrevistado 3). 

A percepção do justo, conforme Birochi, Rover e Schultz (2019), ocorre na 

relação entre produção e consumo, com a busca da remuneração adequada a quem 

produz ou sem práticas de discriminação. No restaurante a observação de campo 

ofereceu a percepção de que o trabalho é ofertado sem discriminação de gênero. O 

consumo pelos clientes no espaço do restaurante apresenta como suporte ao serviço, 

sanitário sem a distinção de gênero.  

A equipe de colaboradores, por sua vez, com experiência conquistada ao longo 

dos anos, representa suporte para o serviço gastronômico. Mesmo no período mais 

crítico da pandemia a prioridade foi preservar o emprego da equipe e garantir a renda 

dos colaboradores. A mesma preocupação foi estendida aos fornecedores, 

principalmente da agricultura familiar que dependem da sua atividade para garantir a 

devida remuneração e sustento de suas famílias. Além da manutenção das compras 

dos fornecedores, a atividade dos agricultores contou com a possibilidade de venda 

direta aos clientes, com utilização de espaço do restaurante como ponto de apoio para 

as entregas. 

Na relação dos fornecedores da cadeia curta, a fala apresentada pelo 

Entrevistado 1 demonstrou a existência de redes de colaboração entre fornecedores 
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com intuito de garantir rateios de fretes de mercadorias e permitir o menor custo do 

produto para os produtos orgânicos, mantendo sua capacidade de oferta competitiva 

no mercado local. Em outra fala de prestador de serviços gastronômicos (Entrevistado 

5), há caracterização de parceria com agricultor fornecedor de verduras durante o ano 

inteiro e de outros agricultores que atuam como fornecedores situados em municípios 

próximos no entorno do restaurante. 

Em relação à cadeia curta do feijão orgânico, a parceria do produtor com o 

prestador de serviço gastronômico garante o fornecimento de produtos o ano todo, 

com destaque para variedades diferentes e pouco conhecidas (Entrevistado 6). 

A análise da variável apresentou o alinhamento que a cadeia curta sustentável 

do feijão, vinculada ao restaurante, mantém com os princípios do movimento Slow 

Food, comprometida a entregar para o consumo um alimento bom, limpo e justo para 

todos. O restaurante trabalha fortalecendo a agricultura familiar e as redes de 

solidariedade representada pela sociedade civil.  

Analisa-se, na sequência, a variável 8 que engloba: monocultura e alimentos 

ultraprocessados, relacionados à (CA) “Slow Food”. 

4.2.2.8 Monocultura e alimentos ultraprocessados (V8) 

Os aspectos identificados pela variável 8 aparecem na fala dos entrevistados 

como a antítese do propósito do alimento orgânico e da produção familiar. Apresenta-

se como um desafio permanente para produtores, fornecedores, prestadores de 

serviço e consumidores.  

O Entrevistado 1 utiliza um exemplo pessoal e apresenta o desafio de ofertar a 

alimentação saudável para uma criança que deveria consumir frutas como lanche na 

escola, mas que conflita com as facilidades desejadas pela orientação da escola, 

direcionada ao consumo de produtos ultraprocessados, carregados de gorduras, 

açucares e sódio: “O que é mais fácil, descascar uma laranja ou abrir um pacote de 

bolacha?”. Em uma observação realizada no caixa rápido do supermercado, o mesmo 

entrevistado identificou que apenas ele, entre todos os clientes, independente da faixa 

de idade, possuía frutas e verduras na cesta, os demais apenas produtos 

ultraprocessados. 

O Entrevistado 4 expõe a mudança ocorrida na região em que atua como 

agricultor, que passa por mudança de agricultura familiar com o arrendamento da terra 
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para o plantio de monocultura do milho e da soja. Ao referir-se à preocupação com a 

segurança alimentar, o Entrevistado 3 indica a participação em debate após a 

apresentação do documentário intitulado BIGFOOD.COM, sobre o controle que as 

grandes multinacionais de alimentos realizam e formaliza a preocupação com a 

qualidade buscada com baixo custo e a “massificação” da distribuição. 

A análise da variável apresentou a preocupação dos participantes da pesquisa 

com o consumo de alimentos ultraprocessados e os malefícios para a saúde humana, 

bem como o impacto que a agricultura intensiva causa ao ambiente.   

Apresentam-se, na sequência, as conclusões relativas à Cadeia Curta 

Agroalimentar Sustentável do Feijão, em torno do Restaurante Quintana, encontradas 

na apresentação das variáveis relacionadas às CAs “Cadeia Curta Agroalimentar” e 

“Slow Food”. 
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5 CONCLUSÕES 

A realização do evento Terra Madre Brasil 2020, de modo remoto em 

consequência da pandemia da Covid-19, trouxe dificuldades e desafios para a 

coordenação em função do ineditismo da ação. Entretanto, alterar o processo de 

relacionamento entre os participantes nas suas trocas de experiências, trouxe a 

possibilidade de estender o acesso dos conteúdos para toda a população, durante e 

após o evento. A pandemia também desconstruiu a forma de relacionamento face a 

face e exigiu a criação de novas modalidades de relacionamento via aplicativos de 

celulares ou internet e a reestruturação da logística de distribuição. 

Como os eventos anteriores, o atual não apresentou anais, então os vídeos 

produzidos significaram uma oportunidade para a construção de um acervo dos 

conteúdos tratados e experiências apresentadas, para consulta e memória 

permanentes. 

As experiências relatadas pelos participantes demonstraram a riqueza da 

biodiversidade brasileira e a importância de sua preservação a partir de estratégias 

de garantia da permanência das populações em seus territórios com condições de 

produção. Assim, a agricultura familiar e as cadeias curtas assumem papel 

protagonista pela sua importância e contribuição na produção agroalimentar, 

conforme proposto por Tencatii e Zsolnai (2012).  

De acordo com Ilbery e Maye (2005), as cadeias curtas fortalecem e são 

fortalecidas pelas relações sociais, comunicações e trocas de experiências que se 

estabelecem pelos integrantes da cadeia, fato demonstrado nos casos apresentados 

nos painéis estudados.   

A cadeia curta agroalimentar apoia-se na atuação de redes que agregam valor 

na comercialização, ampliam o acesso a mercados, estabelecem uma relação de 

governança solidária e compensatória, bem como as instituições da sociedade civil e 

ONGs que atuam como prestadoras de serviço gratuito ou de baixa remuneração para 

o apoio técnico.  

Portanto, são identificadas como relações qualitativas: a valorização da 

permanência das populações originárias em seus territórios; o reconhecimento da 

agricultura familiar na cadeia curta agroalimentar e seu papel representativo na oferta 

de produtos para o consumo das populações urbanas; a disseminação do 

conhecimento e a ampliação da oferta e consumo de produtos oriundos dos diferentes 
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biomas brasileiros; a relação da permanência das populações; e o aproveitamento dos 

produtos da biodiversidade. Colabora-se assim com a preservação ambiental e 

realizam-se transações colaborativas na forma de permutas, trocas, parcerias ou 

doações.  

Conforme resultados da pesquisa de campo, fornecedores ou clientes na 

cadeia curta agroalimentar encontram-se em ambos os papéis. Representados na 

condição de indivíduos ou instituições, realizam transações que podem ser mercantis, 

como nos casos envolvendo relações de compra e venda, ou colaborativas, na forma 

de permutas, trocas ou escambos, doações ou parcerias. 

Foi identificado na cadeia curta, a inclusão de outros atores sociais, 

representados pelas associações, cooperativas e instituições públicas e da sociedade 

civil que atuam na cadeia como estruturadores da cadeia ou prestadores de serviços 

de apoio técnico. 

No caso da Fortaleza do Baru, o movimento Slow Food atuou como apoio 

técnico, realizou o diagnóstico e o planejamento da estruturação da cadeia, papel este 

que pode ser realizado por outras instituições públicas de fomento ou apoio técnico, 

pela academia ou por instituições do terceiro setor.  

Nesse sentido, os temas tratados pelo movimento Slow Food durante o evento 

e os painéis selecionados para o estudo foram: Abertura do Terra Madre Brasil 2020; 

Economia Solidária, Turismo de Base Comunitária e Desenvolvimento Territorial; 

Segurança Alimentar e Nutricional: perspectivas intersetoriais para um mundo em 

mudança; Ferramentas de Reconhecimento do Patrimônio e da Cultura Alimentar; e 

Alimentando Pandemias. Demonstrou-se assim o potencial de apresentação da 

temática do movimento Slow Food, compatibilizada pela apresentação dos estudos e 

análises das Variáveis 7 (Bom, limpo e justo para todos) e 8 (Monocultura e alimentos 

utraprocessados), bem como as considerações e resultados propostos pelas variáveis 

de pesquisa 1 (Clientes, fornecedores, produtos e serviços), 2 (relações sociais, trocas 

de conhecimento), 3 (Proximidade espacial, logística e comunicações), 4 

(Governança, redes e arranjo socioprodutivo), 5 (Pandemia) e 6 (Motivação 

empreendedora, fomento econômico e social), além da identificação dos temas 

propostos pelos autores apresentados no referencial teórico, conforme disposto na 

Seção 2. 

Em relação ao que foi exposto nos resultados do segundo objetivo específico, 

a cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão em torno do Restaurante Quintana 
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(Figura 15), agregando ao que foi apresentado como resultado do primeiro objetivo 

específico, tem-se um conjunto de elementos que tanto responde à pergunta de 

pesquisa “Como cadeias produtivas curtas agroalimentares sustentáveis que 

possuem um restaurante como elemento desencadeador destas estruturam-se na 

concepção do Slow Food?” quanto se constitui como alcance do objetivo geral 

“Analisar a Cadeia Curta Agroalimentar sustentável do Feijão a partir do restaurante 

Quintana, com base nos princípios do Slow Food”. 

Figura 10 - Cadeia Curta Agroalimentar Sustentável do Feijão 

 
   Fonte: O autor (2022). 

 

Conclui-se assim que o elo representado pelo agricultor familiar orgânico se 

articula com os demais elos, representados por entidades de apoio/assistência 

técnica, como entidades do setor público, instituições de ensino superior e terceiro 
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setor; e banco de sementes constituídos por indivíduos: entidades do terceiro setor ou 

privadas que atuam como guardiões; fornecedor de insumos, ferramentas e 

maquinário; certificador orgânico que podem ser entidades públicas, privadas ou do 

terceiro setor; associações e cooperativas que estabelecem canal de contato para 

atuar na comercialização com o setor público ou privado; feiras, mercados e cestas 

que estabelecem canal de comercialização com o consumidor; ONGs que realizam a 

comercialização com o consumidor por meio de arranjos como Comunidade que 

Sustenta a Agricultura, Cestas Solidárias, entre outros; e o próprio Restaurante 

Quintana que atua também como fornecedor, produzindo temperos, inclusive, 

utilizando seu próprio adubo orgânico, e mel. 

Assim, a partir do elo restaurante, constatam-se os seguintes elos constituídos: 

agricultor familiar orgânico, atua diretamente com o consumidor; certificações de 

sustentabilidade emitidas por entidades públicas, privadas ou do terceiro setor; 

associações representadas por entidades privadas; ONGs que realizam ações de 

solidariedade e parcerias sociais, culturais ou ambientais; o consumidor tem um leque 

de opções, como consumir o alimento no próprio local, takeout para a retirada e 

consumo fora, além de delivery que demanda o apoio de terceirizados para a entrega 

aos clientes. 

Do mesmo modo, a partir do elo do consumidor, o contato pode ser 

estabelecido diretamente com o agricultor familiar orgânico por meio de cestas, ONGs 

que possibilitam a comercialização com o consumidor por meio de arranjos como 

Comunidade que Sustenta a Agricultura, Grupos de Compra Solidária, cestas 

solidárias, entre outros; com o próprio restaurante, enquanto prestador de serviço 

gastronômico que utiliza matérias-primas (insumos) e transformam em produtos para 

o consumo final; e mercados a partir de armazéns ou lojas e feiras de produtos 

orgânicos. 

Dessa forma, a conformação da cadeia apresenta diferentes níveis de 

governança entre os diferentes elos, algumas relações mais institucionalizadas (entre 

agricultor e restaurante, por exemplo) e outras menos (como produtor e consumidor). 

As relações menos institucionalizadas ocorrem, sobretudo, por um compromisso ético 

estabelecido por uma relação de confiança valorativa no que se refere ao bem comum, 

como a relação entre agricultor e guardião de sementes autônomo ou, então, com 

ONGs.  
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A apresentação gráfica do relacionamento entre os diferentes elos da cadeia 

(Figura 16) pode ser representada por dois eixos que se cruzam (x e y). Nos extremos 

do eixo x posicionam-se os atores e no eixo y, o relacionamento entre eles. Na 

condição de y superior, o relacionamento é mais institucionalizado e na porção do eixo 

y inferior, mais humanizado. A relação na cadeia curta extrapola o fator da distância e 

são fortalecidas outras características que alinham os propósitos, as preferências, a 

ideologia, os modos de vida e de pensar, com práticas que caminham no sentido da 

economia solidária. 

Figura 11 - Representação gráfica do relacionamento entre os elos e o nível de 
institucionalização 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

       Fonte: O autor (2022). 
   

 A cadeia produtiva agroalimentar sustentável do feijão é amparada por um 

grau de institucionalização que se estabelece a partir das exigências legais vigentes 

no país, que demanda padrões de comercialização dos feijões, define os critérios de 

certificação e regula as transações. 

Assim, o desafio para a cadeia curta é encontrar o equilíbrio entre a 

formalização e a relação humanizada, estabelecida pela busca do bem comum, pois 

o modelo institucional pode influenciar a qualidade das relações estabelecidas, ainda 

que hajam normas, regulamentos, entre outros. Por exemplo, quando um consumidor 

vai até a propriedade do agricultor e adquire o produto diretamente e não exige a 

apresentação de comprovação sobre a certificação orgânica, apresenta relações de 
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confiança diferentes de um restaurante que deverá exigir a certificação para poder 

estabelecer a transação comercial em função do seu nível de institucionalização ser 

maior. 

Do mesmo modo, em função da inexistência de definição de estratégias ou 

definição de indicadores para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) pelos diferentes elos da cadeia curta agroalimentar do produto 

feijão, a possibilidade de avaliar o seu alcance ficou comprometida. Portanto, com 

relação à sustentabilidade, o que foi observado é que ela é assumida como um 

processo que atua de forma diferente em cada um dos elos da cadeia, conforme os 

interesses de cada ator social.  

A tomada de consciência quanto ao que se refere a sustentabilidade da cadeia, 

apresenta estágios diferentes entre atores, produtores, consumidores, o próprio 

restaurante e demais atores da cadeia. A exemplo, o Restaurante Quintana buscou a 

redução de resíduos produzidos, trabalhando internamente com colaboradores e 

consumidores para evitar o desperdício. Ao propor o cardápio de grãos, o restaurante 

apresenta aos consumidores opções saudáveis de consumo de proteína vegetal, 

enquanto sinalizam para o agricultor a opção de plantio de um produto que atua na 

fixação de nitrogênio no solo e melhora sua qualidade. 

Todavia, uma limitação da pesquisa foi sua realização sob o olhar privilegiado 

do fornecedor. Como sugestão para pesquisas futuras, aponta-se aprofundar a 

percepção da cadeia curta agroalimentar do feijão sob o olhar do consumidor final. 

Outro aspecto de limitação da pesquisa foi observado com relação à baixa aderência 

aos ODS (apenas dois entrevistados souberam identificar o significado) e a 

inexistência de indicadores a serem perseguidos pela cadeia curta observada, 

impedindo de realizar a avaliação do atingimento dos objetivos.  

Da mesma maneira, outras sugestões de pesquisas futuras seriam: (i) 

identificar o nível de maturidade em sustentabilidade da cadeia produtiva 

agroalimentar do feijão; (ii) identificar, documentar e medir as diferentes assimetrias 

existentes na governança entre os diferentes elos da cadeia curta agroalimentar do 

produto feijão. 

Por fim, espera-se que esta pesquisa contribua para a disseminação do 

conhecimento teórico e prático inspirando, agricultores, comunidades, estudantes, 

pesquisadores, professores, empresas, entre outros, a desenvolverem pesquisas 

sobre os temas chave dessa dissertação, a saber: Cadeias Curtas Agroalimentares, 
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Slow Food, Ecossocioeconomia, Sustentabilidade, Governança e Bem Comum, a fim 

de promover o desenvolvimento sustentável, sustentado e inclusivo.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 
Dados preliminares 
Empresa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  
Entrevistado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(    ) Especialistas 
(    ) Restaurante 
(    ) Fornecedor  de feijão 
Data: 
Horário Início: 
Horário de encerramento: 
Duração:  
Características da empresa 
Ano de fundação? 
Quantos colaboradores?  
Quais funções? 

 
Perguntas abertas: 
Quando e como você iniciou na atividade agroalimentar? 
Conhece o movimento Slow Food? Se sim, o que você entende por movimento Slow Food? 
Já participou de algum projeto do Slow food? (       ) sim. Qual convívio?          
Me fale um pouco sobre essa experiência   .... 
Quando participou?............. Quanto tempo durou? 

O que você entende sobre a experiência mencionada?  
Quais são os pontos fortes de aprendizado? 
Quais são os pontos a melhorar? O que sugere para melhorar esses pontos? 
Quais são as oportunidades futuras? 

Conhece o Projeto Terra Madre? (   ) sim  (   ) não 
Já participou do Projeto Terra Madre? Quando ou ainda participa? 

A cultura do feijão passa por um redescobrimento sobre a sua importância na segurança alimentar. 
Como você percebe essa cultura na sua atividade? 
O que significa alimento saudável para você? 
Conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): (    ) sim  (    ) não 
Identifica sua atuação ao atendimento direto ou indireto com algum ODS? Quais?  
Apresentar a grade com os ODS para que o entrevistado possa identificar.  
O que você entende por sustentabilidade? 
Cite algumas ações de sustentabilidade em sua organização: 
Como sua organização contribui para a redução do desperdício e para a gestão dos resíduos? 
Quais são os diferenciais dos seus fornecedores? 
Poderia citar alguns fornecedores? 
Como descreve a relação com a sustentabilidade? 
Participa ou atua em alguma rede de colaboração?  

Por exemplo, grupo de compra de produtos e grupo de fornecedores etc.   
(   ) sim. Qual?  
Na sua opinião, qual é a importância de uma estratégia de rede para o setor agroalimentar? 
Descreva o perfil do seu cliente. O que ele busca em seu estabelecimento/atividade? 
Diante do cenário de operação do seu negócio e da realidade apresentada pela pandemia da COVID-
19: 
a. Quais são as oportunidades?  
b. Quais são as ameaças? 
Quais são seus projetos para o futuro em sua atividade? Ou o que faria diferente em seu negócio? 

 
Obrigado pela atenção dispensada. 
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APÊNDICE B – CATEGORIAS ANALÍTICAS, VARIÁVEIS E AUTORES 

 

O Quadro 17 sintetiza a apresentação das categorias analíticas, variáveis e 

as obras de referência teórica (Seção 2). 

Quadro 17 - Categoria analítica, categorias operativas e autores 

Categorias Analíticas Variáveis Autores 

Cadeia Curta 
Agroalimentar 

V1 - 
Clientes/fornecedores/produtos/ 

serviços; 
V2 - Relações sociais/trocas de 

conhecimento; 
V3 - Proximidade 

espacial/logística/comunicação; 
V4 - Governança, redes, arranjo 

socioprodutivo; 
V5 - Pandemia; 

V6 - Motivação empreendedora, 
fomento econômico e social. 

Gali e Brunori (2020); 
Guzzatti, Sampaio e Tunes 

(2014); 
Jarzebowski e Klepacki (2013); 

Michalopoulos (2017); 
Renting, Marsden e Banks 

(2017); 
Sachs (2009); 

Rhodes (1997); 
Kjaer (2004); 

Jones, Hesterly e Borgatti 
(1997) 

Slow Food V7 - Alimento bom, limpo e 
justo; 

V8 - Monocultura e alimentos 
ultraprocessados. 

Slow Food (2020); 
Petrini (2015); 
Oliveira (2014); 

Nascimento (2014); 
Gentile (2016; 

Birochi, Rover e Schultz (2019). 

  Fonte: o autor (2022). 
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APÊNDICE C – TEMAS DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

O Quadro 18 identifica as categorias analíticas, variáveis e temas indicados 

para as categorias de análise de conteúdo, referente à Seção 2.  

Quadro 18 - Categorias analíticas, variáveis e temas para análise de conteúdo 
Categorias Analíticas Variáveis Temas de Análise de 

Conteúdo 

Cadeia Curta 
Agroalimentar 

Circuito curto comercialização de 
alimentos; 

Clientes/fornecedores/produtos e 
serviços; 

Relações sociais/trocas de 
conhecimento; 

Proximidade espacial; 
Logística; 

Comunicação; 
Governança; 

Redes; 
Arranjo socioprodutivo; 

Pandemia; 
Motivação empreendedora; 

Fomento econômico e social. 

Economia local; 
Maior confiança; 
Pequena escala; 

Reconhecimento social; 
Comunidade local; 

Ligações rural-urbano; 
Fresco; 

Maior qualidade; 
Relações diretas; 

Redução do desperdício; 
Percurso menor; 

Segurança alimentar; 
Alimentação saudável; 

Reserva ambiente; 
Menor consumo de energia; 
Relacionamentos solidários; 

Cooperação; 
Organização; 

Assimetrias de informações; 
Atividade operacional da 

instituição; 
Cadeia de valor. 

Slow Food Alimento bom; 
Alimento limpo; 
Alimento justo; 
Monocultura; 

Alimentos ultraprocessados. 

 

Fonte: o autor (2022) 
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APÊNDICE D – RELAÇÃO DOS AUTORES SELECIONADOS, DISTRIBUÍDOS 

PELAS TEMÁTICAS IDENTIFICADAS EM SEUS RESUMOS 

Apresenta-se a seguir a relação dos autores selecionados na bibliometria, 

distribuídos pelas temáticas identificadas em seus resumos (Quadro 19).  

Quadro 19 - Autores selecionados, distribuídos por temáticas 

Slow Food Short Food Supply Chain 

Miele, M; Murdoch, J. (2002) Friedmann, H; McNair, A. (2008) 

Leitch, A. (2003) Syrovatkova, M. et al. (2015) 

Jones, P. et al. (2003) McAdam, M. et al. (2016) 

Nosi, C. ; L. Zanni (2004) Aggestam, V.; Fleiss, E.; Posch, A. (2017) 

Friedmann, H.; McNair, A. (2008) Sellitto, M. A.; Vial, L. A. M; Viegas, C. V. (2018) 

Sassatelli, R.; Davolio, F. (2010) Paciarotti, C; Torregiani, F (2018) 

Hayes-Conroy, A. (2010) Peira, G. et al. (2018) 

Lotti, A. (2010) Chiffoleau, Y. et al (2019) 

Schunko, C.; Vogl, C. R. (2010) Vitterso, G. et al. (2019) 

van Bommel, K; Spicer, A. (2011) Reina-Usuga, L. et al. (2020) 

Tencati, A; Zsolnai, L. (2012) Kiss, K.; Ruszkai, C.; Szucs, A; Koncz, G. (2020)  

West, H. G.; Domingos, N. (2012) Barbosa, M. W.  (2021) 

von Stumm, S. (2012) Ruszkai, C; Tari, I.P.; Patkos, C. (2021) 

Sebastiani, R. et al. (2013)   

Myers, J. (2013)   

Stokes, A. Q. (2013)   

Bowen, S.; Mutersbaugh, T. (2014)   

Bossy, S. (2014)   

Lee, K. H.; Scott, N.; Packer, J. (2014)   

Peano, C. et al (2014)   

Lee, K. H.; Scott, N; Packer, J. (2015)   

McAdam, M. et al. (2016)   

Broadway, M. J. (2017)   

Hendrikx, B. et al. (2017)   

Zepeda, L.; Reznickova, A. (2017)   

Altuna, N. et al. (2017)   

Chung, J. Y. et al (2018)   

Aaltojarvi, I. et al (2018)   

Peira, G. et al. (2018)   

Bonadonna, A. et al (2019)   

Mariani, M. et al. (2019)   

Bodunrin, T.S. Stone, T. (2019)   

Boudalia, S. et al. (2020)   

Peano, C. et al. (2020)   

Hatipoglu, B.; Inelmen, K. (2020)   

Peira, G. et al. (2020)   
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Gursoy, I. T. (2021)   

Alternative Food Network Sustai* + ODS 

Friedland, W. H. (2010) Moskwa, E. et al. (2015) 

Bowen, S. and T. Mutersbaugh (2014) Peira, G. et al. (2018) 

Paddock, J. (2016) Bonadonna, A.; Matozzo, A.; 

Duncan, J; Pascucci, S. (2017) Giachino, C.; Peira, G. (2019) 

Brulard, N; Cung, V. D.; Catusse, N.; 
Dutrieux, C. (2019) 

Boudalia, S. et al. (2020) 

Koutsou, S.; Sergaki, P. (2019) Peano, C. et al. (2020) 

Harrison, B.; Foley, C.; Edwards, D. 
Hatipoglu, B.; Inelmen, K. (2020) 

Donaghy, G. (2019) 

Mariani, M. et al. (2019)   

Bodunrin, T. S.; Stone, T. (2019)   

Reina-Usuga, L. et al. (2019)   

Fonte: o autor (2022) 
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APÊNDICE E – PROGRAMAÇÃO TERRA MADRE BRASIL 2020 E 

ILUSTRAÇÕES REALIZADAS DURANTE AS RODAS DE CONVERSA 

 
Programação ao vivo 
 
A programação desenvolvida ao vivo distribuída na agenda do evento Terra 

Madre Brasil 2020 foi constituída por: 
 
Dia 17/11/2020 

• Mesa de Abertura 
Carlo Petrini (Slow Food Internacional), Georges Schnyder (Associação 
Slow Food do Brasil), Wilson Dias (CAR), Dionete Figueiredo 
(Fortaleza do Baru) e Bela Gil (cozinheira e apresentadora) 

• Ferramentas de Reconhecimento do Patrimônio e da Cultura Alimentar 
Debora Gomide Santiago (MAPA), Marcelo Broggio (FAO) e Marcos 
Rabelo (IPHAN-SP), com moderação de Thalita Kalix (doutoranda da 
Universitat Rovira i Virgili/Espanha) 

• Cultura Alimentar e seus Desdobramentos 
Tainá Marajoara (Iacitatá), Célio Turino e Mariana Gontijo (Roça 
Grande), com moderação de Lina Luz (Escola de Gastronomia Social) 

• Oficina Sensorial pra Toda Família 
Fulvio Iermano e Claudia Mattos 

• Oficina do Gosto Bioma Caatinga 
Bruna Moreira e Denise Cardoso, com moderação de Marcelo Terça-
Nada 

• Show Chico César 
Dia 18/11/2020 

• Comunidade que Sustenta a Agricultura: Coprodutores em Ação 
Wagner Santos, Claudia Vivacqua, Thiago Avelaneda e Rafael 
Coimbra, com moderação de Nane Sampaio 

• Diversidade no Prato: Como Viabilizar Alimentos de Povos Indígenas e 
Comunidades Locais no Programa Nacional de Alimentação Escolar? 
Fernando Soave (MPF/AM), Leís Batista (Semed) e Cenaide Pastor 
Marques Lima (AIETUM) com moderação de Márcio Menezes (REMA) 

• Segurança Alimentar e Nutricional: Perspectivas Intersetoriais para um 
Mundo em Mudança 
Lígia Amparo (UFBA), Patrícia Gentil (IDEC) e Valeria Pascoal 
(Instituto VP), com moderação de Maria Emilia Pacheco (FASE) 

• Oficina do Gosto Bioma Pantanal 
Paulo Machado e Jairo Arruda, com moderação de Sara Campos 

• Oficina do Gosto Aproveitamento Integral dos Alimentos 
Adriana Vernacci e Philipe Belletini 

• Oficina do Gosto Bioma Amazônia 
Carlos Ruffeil e José Romano, com moderação de Juliana Araújo 

• Show – Chico Nogueira Viola e Vós 
Chico Nogueira 

Dia 19/11/2020 

• Compartilhamento de experiências das Fortalezas Slow Food na Bahia 
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a partir do trabalho coletivo e de base Mara de Oliveira (Fortaleza do 
Cacau Cabruca do Sul da Bahia), Davi das Mercês (Fortalezas da 
Abelha Mandaçaia-da-Caatinga e Licuri), Advaldo Kiriri (Fortaleza da 
Mandioca Kiriri), Jussara Dantas (Fortalezas do Umbu e do Maracujá-
da-Caatinga), Cesar Maynart (CAR/Pró-Semiárido) e Hardi Vieira 
(FIDA), Reveca Cazenave-Tapie, com moderação de Pedro Xavier da 
Silva 

• Empoderamento de Jovens Indígenas e Suas Comunidades para a 
Defesa e Promoção do Patrimônio Alimentar Advaldo Kiriri, Josibias 
Sateré-Mawé, Sigliane Michiles (Sateré-Mawé), Adriana Kiriri, Leonardo 
Bichara (FIDA) e Claus Reiner (FIDA), com moderação de Reveca 
Cazenave-Tapie e José Guedes 

• Manejo Agroecológico da Sociobiodiversidade 
Natal Magnanti (Centro Vianei), Marlene Borges (Acordi) e Eduardo 
Guimarães (Agro Cosme e Damião), com moderação de Gabriel 
Menezes (Instituto Auá) 

• Oficina do Gosto Ecossistema Mata das Araucárias 
Rosane Radecki e Daniela Carneiro, com moderação de Giselle Miotto 

• Oficina do Gosto Bioma Pampa 
Israel Dedéa, Pery Mezullo, Heloiza Zuffo e Ariana Maia, com 
moderação de Luíza Tavares 

• Oficina do Gosto Cervejas Artesanais Brasileiras 
Gustavo Martins, Dailson Santos e Carol Oda, com moderação de 
Priscila Pessôa 

• Slow Food no Filme – Dois Riachões: Cacau e Liberdade 
Paty Moll (diretora), Fellipe Abreu (diretor), Teresa Santiago (Dois 
Riachões), com moderação de Alexandra Duarte (Slow Food no Filme) 

Dia 20/11/2020 

• As Comidas de Origem Africana e sua Popularização Fora das 
Comunidades Quilombolas e Religiosas 
Ana Célia Santos (ZanZiBar), Ieda de Matos (Casa de Ieda), Wallace 
Aguiar (CAR) 

• Comida de Terreiro 
Vanda Jovelino, Solange Borges e Elmo Alves Silva, com moderação 
de Anderson Carvalho 

• A Resistência das Mulheres Negras: Alimento que Resiste, Alimento que 
Conecta 
Jucilene Jovelino, Rita Santos (ABAM) e Marivalda, com moderação de 
Maria Conceição de Oliveira 

• Oficina do Gosto Ecossistema Mangue 
Fabrício Lemos, Zeca Bezerra, Deda Santana, com moderação de 
Caco Marinho 

• Oficina do Gosto Cacau e Chocolates de Origem 
César de Mendes e Luciano Ferreira, com moderação de Bel Coelho 

• Oficina do Gosto Universo dos Vinhos Naturais 
Marina Gallian (BioSabores) e Marina Santos (Vinha Unna), com 
moderação de Gabriela Monteleone (Sommelière) 

• Show – Bloco Afro Bankoma 
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Dia 21/11/2020 

• Diálogos do Terra Madre Brasil – Alimentando Pandemias 
Betta Recine (OPSAN/UnB), Soledad Barruti (Bocado.lat) e Paulo 
Artaxo (IPCC), com moderação de Marina Yamaoka (O Joio e O Trigo) 

• Contratempos à Beira-Mar 
Tatiana Cardoso (Enseada da Baleia), Ari Pescador, Alana Casagrande 
(RESEX PIrajubaé), com moderação de Patrícia Sunye 

• Alimentação como um Direito: papel das escolas e dos processos 
educativos 
Mariana Santarelli (FBSSAN), Rafael Arantes (IDEC) e Marina Vianna 
(Slow Food Brasil Educação), com moderação de Juliana Dias 
(NUTES/UFRJ) 

• Oficina do Gosto Bioma Mata Atlântica 
Ana Soares (Mesa III) e Tamie Nezu (ABU), com moderação de Kenia 
Bahr (Bióloga) 

• Oficina do Gosto Meis de Abelhas Nativas 
Rodrigo Bellora (Valle Rústico), Salete Perin Uczai e Benedito Antônio 
Uczai (AMAMEL), com moderação de Carlos Demeterco 

• Oficina do Gosto Da Terra ao Copo: o mercado de bebidas artesanais 
no Brasil 
Agenor Maccari (Porto Morretes) e André Sá Fortes (Gin Yvi), com 
moderação de Neli Pereira (Mixologista) 

• Diálogos do Terra Madre Brasil – Debaixo do Barro do Chão 
Ailton Krenak e Gilberto Gil 

Dia 22/11/2020 

• Diálogos do Terra Madre Brasil – Outros Caminhos Possíveis 
Jera Guarani e Tiganá Santana, com moderação de Frei Betto 

• Economia Solidária, Turismo de Base Comunitária e Desenvolvimento 
Territorial 
Jackson Bauman (Acolhida na Colônia), Fernando Rangel (Horizontes 
Agroecológicos/AMAU), Nardelio Jacinto (Copabase), com moderação 
de Luis Carraza (Central do Cerrado) 

• Juventude de Comunidades Tradicionais e Povos Originários entre o 
Campo e a Cidade 
Mateus Tremembé (TI Tremembé), Amaury Juruna (AI Boa Vista Km 
30) e Renatinha Peixe-Boi (SFYN), com moderação de Jerônimo Villas-
Boas (Associação Slow Food do Brasil) 

• Oficina do Gosto Bioma Cerrado 
Ana Paula Boquadi e Madalena Soares, com moderação de Ana Paula 
Jacques 

• Oficina do Gosto Queijos Artesanais de Leite Cru 
Lídia Zandona, Luciano Carvalho Machado e Francisco Nogueira Neto, 
com moderação de Katia Karam 

• Oficina do Gosto Slow Drinks Transformando Ingredientes e Biomas 
Caio Bonneau, Yvens Penna, Marcelo Pereira, Maurício Campos, 

Roberto Merlin e Fabio Hasegawa, com moderação de Isadora Fornari 

• Show Solo – Alessandra Leão com participação Tiganá Santana 
Alessandra Leão e Tiganá Santana 

 



153 
 

 
 
Painéis gráficos desenvolvidos por Revelando Ideias durante o evento Terra Madre 
Brasil 2020. Realizados por Heloísa Bio e Fernando Siniscalchi. 
Disponível em: https://terramadrebrasil.org.br/paineis-graficos-por-revelando-ideias/ 
Acesso em: 01 nov. 2021. 
 
 
Agenda: Dia 1 – 17/11/2020 
Gráfico: Mesa de Abertura 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://terramadrebrasil.org.br/paineis-graficos-por-revelando-ideias/
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Agenda: Dia 1 – 17/11/2020 

Gráfico: Ferramentas de Reconhecimento do Patrimônio e da Cultura Alimentar 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 1 – 17/11/2020 
Gráfico: Cultura Alimentar e seus Desdobramentos 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 1 – 17/11/2020 
Gráfico: Oficina Sensorial pra Toda Família 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 1 – 17/11/2020 

Gráfico: Oficina do Gosto Bioma Caatinga 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 2 – 18/11/2020 

Gráfico: Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA): Coprodutores em Ação 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 2 – 18/11/2020 

Gráfico: Diversidade no Prato: Como Viabilizar Alimentos de Povos Indígenas e Comunidades Locais 
no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 2 – 18/11/2020 

Gráfico: Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): Perspectivas Intersetoriais para um Mundo em 
Mudança 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 2 – 18/11/2020 

Gráfico: Oficina do Gosto Bioma Pantanal 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 2 – 18/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Aproveitamento Integral dos Alimentos 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 2 – 18/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Bioma Amazônia 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 3 – 19/11/2020 

Gráfico: Compartilhamento de Experiências das Fortalezas Slow Food na Bahia a parti do Trabalho 
Coletivo e de Base 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 3 – 19/11/2020 

Gráfico: Empoderamento de Jovens Indígenas e suas Comunidades para a Defesa e Promoção do 
Patrimônio Alimentar 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 3 – 19/11/2020 

Gráfico: Manejo Agroecológico da Sociobiodiversidade 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 3 – 19/11/2020 

Gráfico: Oficina do Gosto Ecossistema Mata das Araucárias 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 3 – 19/11/2020 

Gráfico: Oficina do Gosto Bioma Pampa 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

Agenda: Dia 3 – 19/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Cervejas Artesanais Brasileiras 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 4 – 20/11/2020 

Gráfico: As Comidas de Origem Africana e sua Popularização Fora das Comunidades Quilombolas e 
Religiosas 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

Agenda: Dia 4 – 20/11/2020 
Gráfico: Comida de Terreiro 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 4 – 20/11/2020 

Gráfico: A Resistência das Mulheres Negras: Alimento que Resiste, Alimento que Conecta 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 4 – 20/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Ecossistema Mangue 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 4 – 20/11/2020 

Gráfico: Oficina do Gosto Cacau e Chocolates de Origem 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 4 – 20/11/2020 

Gráfico: Oficina do Gosto Universo dos Vinhos Naturais 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 5 – 21/11/2020 

Gráfico: Diálogos do Terra Madre Brasil – Alimentando Pandemias 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 5 – 21/11/2020 

Gráfico: Contratempos à Beira-Mar 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 5 – 21/11/2020 
Gráfico: Alimentação como um Direito: Papel das Escolas e dos Processos Educativos 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 5 – 21/11/2020 
Gráfico: Diálogos do Terra Madre Brasil – Debaixo do Barro do Chão 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 5 – 21/11/2020 

Gráfico: Oficina do Gosto Bioma Mata Atlântica 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 5 – 21/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Meis de Abelhas Nativas 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 5 – 21/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto da Terra ao Copo: O Mercado de Bebidas Artesanais no Brasil 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 6 – 22/11/2020 
Gráfico: Diálogos do Terra Madre Brasil – Outros Caminhos Possíveis 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 6 – 22/11/2020 
Gráfico: Economia Solidária, Turismo de Base Comunitária e Desenvolvimento Territorial 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 6 – 22/11/2020 
Gráfico: Juventude de Comunidades Tradicionais e Povos Originários entre o Campos e a Cidade 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 6 – 22/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Bioma Cerrado 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 6 – 22/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Queijos Artesanais de Leite Cru 
 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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Agenda: Dia 6 – 22/11/2020 
Gráfico: Oficina do Gosto Slow Drinks – Transformando Ingredientes e Biomas 

Fonte: Terra Madre Brasil (2020). 
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CANVAS DE APLICAÇÃO: PLANO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO 
SUSTENTÁVEL 

 

O produto técnico gerado a partir da pesquisa realizada, intitulada Cadeia Curta 

Agroalimentar Sustentável: gerador de negócio orientado à sustentabilidade, 

enquadra-se como “Material Didático”, preparado com o propósito de orientar a 

aplicação de workshop para a produção de Plano para o Desenvolvimento de Negócio 

Sustentável, conforme apresentado nos objetivos da presente dissertação.  

Desse modo, a abordagem didática foi organizada com os objetivos de facilitar 

a realização do processo de coleta das informações, garantir a participação 

simultânea de múltiplos atores sociais e oferecer um padrão didático visual para os 

conteúdos presentes na ferramenta utilizada amplamente pelo Núcleo de Pesquisa 

em Ecossocioeconomia (NEcos) para a descrição de casos demonstrativos de 

ecossocioeconomias, a partir do Formulário Qualitativo de Coleta de Dados (FQCD). 

Em um primeiro momento, todas as informações presentes no FQCD passaram 

por revisão dos conteúdos e redesenho de sua apresentação, com associação de 

temas similares e distribuídos, segundo a indicação de tópicos da ferramenta 

denominada 5W2H42, na qual sintetizam-se os pronomes interrogativos “por que”, 

“onde”, “o que”, “quem”, “como”, “quando” e “quanto”.  

Cabe observar que em relação ao pronome “quando”, além de associar a 

gênese do projeto a ações projetadas para o futuro, inseriu-se uma linha cronológica 

para os principais marcos do projeto demonstrativo. Como a intenção é conceber um 

plano de desenvolvimento de negócio sustentável, foram adicionadas questões 

ajustadas às propostas da ecossocioeconomia. Assim, a proposta de coleta das 

informações poderá ser realizada a partir da ferramenta CANVAS43, estruturada por 

meio de uma folha em formato técnico tamanho A0, que apresenta os pronomes 

interrogativos distribuídos em quadros temáticos. Os quadros temáticos (Figura 1) 

foram configurados de maneira a responder os itens da ferramenta 5W2H, 

subdivididos em 25 blocos de questões.  

 
42 É uma técnica para estruturação de ideias ou planejar atividades de trabalho baseada nos termos 
em inglês why (por quê), where (onde), what (o que), whe (quem), when (quando) que representam o 
5W; e how (como), how much (quanto) que representam o 2H.  
43 A palavra CANVAS significa Tela e o nome foi utilizado na modelagem de negócios, desenvolvido 
por Alexandre Osterwalder em 2008, apresentado como conceito de BUSINESS MODEL CANVAS na 
forma de mapa visual, constituído por nove áreas estratégicas (OSTERVALDER et al., 2011). 
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Figura 12 - Distribuição dos Quadros Temáticos Segundo 5W2H 
   

         Fonte: o autor (2022). 

 

Em cada bloco de questões numeradas de 1 a 25, são apresentadas 

informações relevantes para a compreensão do projeto demonstrativo (Figura 2).  
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Figura 13 - Visão Geral do Canvas 

 
 
 

    

Fonte: o autor (2022). 



194 
 

 
 
 

A proposta do Canvas permite a representação visual do conteúdo, elaborada 

por meio da construção coletiva e dialogada entre os atores sociais envolvidos que 

contam com o apoio e suporte de um facilitador para coordenar os trabalhos. O 

preenchimento dos blocos de questões, permite explorar o plano sistêmico do projeto 

de maneira a enquadrar um panorama dos aspectos particulares e gerais de um tema, 

identificar vínculos e possibilidades de novas relações entre os temas. 

 

APLICAÇÃO DA ABORDAGEM DO CANVAS 
 

Para propiciar seu uso em uma reunião presencial, o arquivo com o projeto 

gráfico do Canvas deve ser impresso em formato próximo ao formato A0 em uma 

única prancha ou utilizar o recurso de impressão de pôster disponível nas opções de 

tela para configurar a saída de impressão de arquivo PDF, disponível nos controles 

do software Adobe Acrobat. Essa opção de saída propicia a impressão de um desenho 

de formato largo em várias folhas no formato A4, com marcas para sobreposição e 

colagem com a recomposição da imagem original. 

Ao utilizar uma impressora convencional, observar na tela de seleção do 

aplicativo a opção “Pôster”. Na mesma tela (Figura 3), selecionar a opção marcas de 

corte para que na impressão ocorra a sobreposição do desenho das diversas folhas e 

a indicação dos pontos de encaixe entre uma folha e outra; e na opção “Redim lado a 

lado” selecionar tamanho 230% para que o desenho do Canvas ocupe o máximo de 

espaço de impressão. 

Após, realizar a impressão das diversas folhas do Canvas, identificar a 

sobreposição necessária e realizar o recorte com auxílio de uma tesoura e a união 

das folhas com fita adesiva. 
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Figura 14 - Tela de Configuração de Impressão Software Adobe Acrobat  

Fonte: o autor (2022). 

  
A seguir será apresentada a metodologia com a forma de utilização do suporte 

do Canvas. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

Com o desenho impresso, a próxima etapa demanda os procedimentos para a 

realização do workshop de aplicação. Para tanto, faz-se necessário identificar os 

participantes e realizar o convite para a reunião de aplicação. O local a ser escolhido 

deve dispor de espaço adequado para a atividade, compatível com o número de 

participantes envolvidos. Deve ser amplo o suficiente para receber o grupo com as 

cadeiras organizadas em formato de meio círculo, de modo que todos possam 

observar os demais participantes, afixando-se o quadro do Canvas. 

No dia e hora acordados, realizar o receptivo do grupo, identificar os 

participantes presentes na reunião em lista de presença. Solicitar e registrar a 
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autorização de todos os presentes para a captura de imagens, filmagens e áudio da 

reunião em mídia adequada. 

Com os participantes acomodados em suas cadeiras, distribuir blocos de post-

its e canetas, bem como orientar a respeito de como se deve registrar as informações 

no bloco, além dos cuidados ao retirar as folhas e o adequado posicionamento no 

Canvas. As informações apresentadas são adicionadas ao Canvas com a utilização 

de folhas autocolantes de post-its preenchidos pelos participantes e fixados sobre a 

folha do suporte (Figura 4) durante o workshop de aplicação, conforme dinâmica 

realizada pelo facilitador do trabalho. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, o facilitador deve iniciar o procedimento 

de questionamento dos temas partindo da esquerda para a direita, margem superior 

para inferior, seguindo a numeração sequencial impressa no Canvas. A cada tema 

apresentado, o facilitador deve permitir que todos os participantes apresentem suas 

sugestões e recomendações antes de passar para o próximo item. 

Em caso de dúvidas, deve-se esclarecer o correto preenchimento com apoio 

do glossário. Como as folhas de post-it são autocolantes, mas reposicionáveis caso 

uma informação for identificada fora do local correto, basta remover do Canvas e 

reposicionar em outro local. 

Figura 15 - Ilustração do Canvas com Post-its 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 Fonte: o autor (2022). 
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Os participantes devem ser estimulados a escrever suas sugestões nas folhas 

autocolantes. Essa abordagem promove participação e colaboração, evitando que 

prevaleça uma fala/argumento sobre outro.   

Concluído o preenchimento dos diversos campos de conteúdo, o facilitador 

deverá estimular a busca da construção de sínteses para cada um dos temas e 

identificar possíveis ideias convergentes, correlações e novas percepções 

identificadas pela apresentação das informações no Canvas.  

A próxima seção apresenta um glossário dos temas e a indicação da 

expectativa de conteúdo previsto e a utilidade da informação. 
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GLOSSÁRIO COM A APRESENTAÇÃO DO TEMAS 

 

Apresentam-se os conteúdos de acordo com a ordem numérica orientada para 

o preenchimento e distribuição dos temas (Figura 5). 

 

Figura 16 - Visão da Distribuição Numérica dos Conteúdos no Canvas 

 Fonte: o autor (2022). 

 

Itens de 1 a 7 referem-se à Localização. Nome do Projeto Demonstrativo (1): 

indicação do nome do projeto demonstrativo a ser catalogado (Figura 6). Preencher 

de modo a identificar e individualizar claramente a experiência que se deseja 

descrever. Consiste em uniformizar o nome utilizado pelo projeto demonstrativo na 

comunicação do trabalho. 

 

Figura 17 - Visão Particular do Canvas: nome do projeto 

     Fonte: o autor (2022). 
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Endereço do Projeto Demonstrativo (2): indicação do munícipio, estado e país 

em que está situada a sede do projeto. Permite identificar a localização do projeto e 

sua inserção na realidade nacional ou internacional. 

Localização (3): indicação de latitude e longitude do projeto, definida na posição 

geográfica da sede. O dado pode ser obtido pela consulta no aplicativo Google Maps. 

Colabora para melhor identificar a localização, principalmente com projetos de nomes 

homônimos, mas de localização diferente. 

Unidades Territoriais (4): bacias hidrográficas, unidades de conservação (UCs) 

e outras denominações socioambientais espaciais nas quais o projeto está situado. 

Para o território brasileiro, o dado pode ser consultado no site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (2021). Colabora com a indicação dos aspectos 

socioambientais especializados de modo a melhor contextualizar as características 

territoriais do projeto. 

Bioma (5): indicação do bioma em que o projeto está situado. No Brasil, os 

diferentes biomas são denominados: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, 

Pantanal e Pampa. O dado pode ser consultado em IBGE (2019). Do mesmo modo 

que a bacia hidrográfica, o reconhecimento do bioma e suas características colaboram 

para orientar e identificar potenciais e restrições presentes no projeto. 

Descrição do Território, Sede e Arredores (6): apresentar a descrição das 

características do território no qual o projeto está situado, como por exemplo: estar 

em ambiente urbano ou rural; região central, periférica ou subúrbio; relevo e 

declividades; vegetação; acessos e mobilidade; população residente; entre outras 

características de modo abrangente. As características específicas deverão ser 

apresentadas nas descrições: 

(i) ecológicas: descrição das relações existentes entre seres vivos não 

humanos que participam do projeto em estudo;  

(ii) culturais: identificar as características culturais da coletividade nas quais o 

projeto está inserido, bem como as diversas manifestações culturais, na modalidade 

de patrimônio material e imaterial que podem colaborar com o projeto demonstrativo; 

(iii) sociais: apresentação das características sociais da população, em sua 

estratificação da população por idade, gênero, raça, indicadores de escolaridade, 

indicadores de segurança alimentar, entre outros; 
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(iv) econômicas: apresentar indicadores, relações de trabalho e renda, 

processos de desenvolvimento que ocorrem no território em estudo.  

Mapa (7): inserção de um ou mais mapas que identifiquem o local com pontos 

de interesse e referências que possibilitem localizar o projeto. Identificar outras 

referências, como acidentes geográficos ou estruturas como pontes e estradas. A 

demonstração de distâncias entre a localização do projeto e outras unidades de 

interesse, como sedes municipais ou povoados, permitem estabelecer escalas de 

comparação, assim como a indicação da área de abrangência do projeto especificado 

no mapa. 

Itens de 8 a 10 correspondem a Canais de Informação e Comunicação que 

possibilitam registrar tipologias de comunicação e de referência relativas ao projeto. 

Apresenta como o projeto se comunica e é acessado por diferente meios e veículos 

de comunicação. Canais de Comunicação (8): apresentação das referências 

(números e endereços) de comunicação do projeto na web. Registrar apenas as 

informações disponíveis, tais como:  

(i) telefone (número de telefone oficial do projeto ou responsável com código 

de área), WhatsApp (número de telefone oficial do projeto ou responsável com código 

de área disponível no aplicativo);  

(ii) APP – nome e endereço da aplicação, caso exista especificamente para o 

projeto, disponível em ambiente de sistema operacional IOS e/ou Android;  

(iii) localização web – endereço da página oficial na qual o projeto pode estar 

inserido. O projeto pode fazer parte de uma instituição que possui a informação em 

sua página oficial, além de possuir uma homepage específica; 

(iv) homepage institucional – endereço de localização da homepage oficial 

específica do projeto. Por exemplo, o Slow Food Brasil possui site oficial no qual 

aparecem informações sobre o projeto Terra Madre; 

(v) mídias sociais próprias – indicação dos endereços existentes nas diferentes 

mídias sociais sobre o projeto; 

(vi) Facebook – endereço de acesso à rede social; 

(vii) Instagram – endereço de acesso à rede social;  

(viii) Youtube – endereço de acesso aos vídeos relativos ao projeto na 

plataforma; 
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(ix) Vimeo – endereço de acesso aos vídeos relativos ao projeto na plataforma; 

(x) Blogs – abreviação para weblog, uma espécie de diário online que aborda 

um assunto específico escolhido pelo seu autor. Se existir um blog que trate do 

projeto, inserir o endereço no qual pode ser acessado o conteúdo; 

(xi) Podcast – representa uma forma de transmissão de arquivos multimídia na 

internet, criada pelos próprios usuários, composta por arquivos de áudio. Caso o 

projeto possua esse tipo de comunicação, apresentar o endereço para acesso; 

(xii) outros – identificar outros tipos de mídias sociais existentes sobre o projeto, 

não listados anteriormente;  

(xiii) mídias de terceiros (jornais, revistas, rádios, podcasts, blogs, mídias 

sociais – identificar o endereço para consulta de publicações sobre o projeto em outras 

fontes, como jornais, telejornais, revistas, programas de rádio, podcasts, blogs, mídias 

sociais, editados por terceiros. 

Outras Fontes de Informação Utilizadas (9): identificar, caso existam, outras 

fontes de informação sobre o projeto, que podem ser: folhetos, posters, cartazes, 

cartilhas, manuais e material publicitário. Se estiverem na web, indicar o endereço de 

localização. 

Produção Científica sobre o Projeto (teses, dissertações, monografias, artigos 

científicos, outros) (10): identificar as fontes e endereços de localização de produção 

científica sobre o projeto em estudo. 

Itens 11 e 12 correspondem à Gênese. Caracterizar Como o Projeto Iniciou e 

Desenvolveu (11):  

(i) problemas que buscou solucionar – apresentação da realidade encontrada 

e que o projeto desejou alterar, ou problemas que motivaram a estruturação do 

projeto; 

(ii) gênese do projeto – caracterização do momento inicial do projeto, trazendo 

elementos próprios para sua criação; 

(iii) resultados alcançados durante o projeto – apresentação dos resultados 

obtidos após a realização do projeto; 

(iv) impactos que ocorreram depois da implementação – demonstração do 

impacto que o projeto resultou, mesmo após o seu término, ocasionando alterações 

significativas na realidade. 
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Quais são as Perspectivas do Projeto no Futuro? (12): indicação de ações a 

serem empreendidas em um cenário futuro. 

Itens de 13 a 15 referem-se à Identificação. Modalidade (13): especificar a(s) 

modalidade(s) em que o projeto pode ser enquadrado, conforme listagem apresentada 

a seguir (podem ser identificadas mais de uma modalidade para o mesmo projeto 

demonstrativo44): 

(i) Agenda 21/Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU), Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) – constituem experiências desenvolvidas a partir da preocupação em construir 

uma agenda mundial de sustentabilidade que envolva a sociedade civil e as 

instituições públicas e privadas. Os 17 ODS promovem o desenvolvimento 

sustentável, sustentado e inclusivo a todos os seres vivos, humanos e não humanos;  

(ii) turismo de base comunitária, solidário e sustentável – apresenta 

experiências da atividade turística organizada e desenvolvida pela própria 

comunidade. Desse modo, as decisões e suas ações decorrentes têm o protagonismo 

comunitário (são exemplos, os projetos denominados de TBC Cabula em Salvador, 

no estado da Bahia e o TBC da Pousada Uacari, localizada em uma unidade de 

conservação no município de Tefé, no interior do estado do Amazonas); 

(iii) Responsabilidade Socioambiental Corporativa (RSC)/Environmental, Social 

and Governance (ESG) – constituem experiências que a partir da cadeia produtiva 

sustentável e por meio de ferramentas e instrumentos de gestão, imprimem aspectos 

da sustentabilidade nos processos organizacionais administrativos e fabris, por meio 

de boas práticas socioambientais corporativas (são exemplos a  empresa norte-

americana Patagonia Inc., que atua no mercado de vestuário e equipamentos para 

práticas esportivas e a linha Ekos da empresa brasileira Natura, que empreende no 

ramo de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos); 

(iv) Economia Social/Solidária – são experiências identificadas como Clube de 

Trocas, Cooperativas e Bancos Comunitários (por exemplo, a experiência do Banco 

Palmas, em Fortaleza, que promove a economia local apoiada em uma moeda social 

de circulação na região). Do mesmo modo, são referências as Comunidades que 

 
44 Todo o item 13 foi baseado no capítulo de Pimentel et al. (2022).  
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Sustentam a Agricultura (CSA) ou Células de Consumo Responsável (CCR) 

(existentes em Curitiba e outras cidades) que buscam fortalecer as comunidades ao 

aproximar os consumidores (responsáveis e/ou críticos) com produtores da agricultura 

familiar, sobretudo de base agroecológica;  

(v) gestão de unidades de conservação – são experiências que além do 

protagonismo comunitário, seguem os preceitos de cuidados ambientais, com uso de 

tecnologias de manejo dos recursos naturais em Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) e UCs (por exemplo, o TBC da Pousada Uacari, localizada em uma 

UC no município de Tefé, no interior do estado do Amazonas); 

(vi) gestão urbana sustentável – representam experiências viabilizadas nas 

cidades, com o propósito de superar os problemas que o desenvolvimento exacerbado 

trouxe. Como exemplo são citadas as Transitions town que concebem um modelo de 

desenvolvimento de baixo uso de carbono, como em Totnes, Inglaterra; 

(vii) slow movement – experiências representadas como extensão do Slow 

Food que promove a prática do alimento bom, limpo e justo (por exemplo, os 

restaurantes Quintana, localizado em Curitiba e Gastromotiva, no Rio de Janeiro, 

adeptos aos princípios da ecogastronomia); 

(viii) gestão sustentável de assentamentos – constituem soluções realizadas a 

partir das boas práticas existentes em torno da permacultura (localizados em 

assentamentos intencionais como as ecovilas, por exemplo, o caso de Findhorm, na 

Escócia);  

(ix) tecnologias apropriadas – apresentam soluções de problemas locais a partir 

do conhecimento dos povos tradicionais, sua cultura, saberes e fazeres (por exemplo, 

a Cooperativa Mista de Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária da 

Reserva Extrativista do Médio Juruá (CODAEMJ); 

(x) outras modalidades, especificar – identificar caso o projeto não se enquadre 

em uma das modalidades anteriores. 

Atividades-chave (14): apresentar quais são as atividades principais 

desenvolvidas no projeto demonstrativo. A partir da identificação da modalidade 

identificada no item anterior é possível avaliar os desdobramentos possíveis nas 

atividades empreendidas no projeto. 
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Demonstrativo das Principais Ações Implementadas (15): com o 

desenvolvimento do projeto, apresentar as ações implementadas de acordo com os 

objetivos que o projeto se propôs a atender. 

O item 16 contempla Marcos e Linha do Tempo. Quais são as etapas realizadas 

e marcos temporais do projeto (linha do tempo): apresentação das principais 

atividades ou resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do projeto, 

materializados na linha do tempo com a identificação do nome do marco e a data em 

que ocorreu (Figura 7). 

 Figura 18 - Visão Particular do Canvas: marcos e linha do tempo 

Fonte: o autor (2022). 
 

Marcos temporais em relação aos produtos e serviços gerados pelo projeto: 

apresentação dos marcos temporais do projeto, com relação ao desenvolvimento de 

produtos e prestação de serviços. Como exemplo, na produção de alimento existe a 

questão do tempo necessário para elaborar um processo ou resultar em um 

produto/serviço. Há o tempo que decorre da semeadura até a colheita, ou ainda os 

períodos favoráveis para o plantio e de colheita de safras. O tempo pode determinar 

ciclos ou orientar períodos em que o produto ou serviço pode ser realizado. 

Relação do tempo com fornecedores do projeto: do mesmo modo que no item 

anterior o tempo apresenta-se como um dos elementos que interfere na relação entre 

fornecedor e consumidor. Há produtos perecíveis que apresentam problemas em 

relação a sua conservação e que precisam ser entregues e consumidos 

imediatamente.  



205 
 

 
 
 

Os itens 17 e 18 correspondem às Estratégias (percepção do planejamento 

estratégico presente no projeto). Propósito (17): apresentar o sentido e a intenção do 

desenvolvimento do projeto. Compreende-se assim: 

(i) missão – apresentar a vocação definida para o projeto; 

(ii) visão – apresentar a visão definida para o projeto, em relação ao futuro 

desejado no longo prazo; 

(iii) valores – apresentar quais são os princípios e crenças que servem de 

parâmetro para orientar os comportamentos, atitudes e decisões no projeto; 

(iv) marcos e estratégias do projeto – apresentar as metas propostas ou 

realizadas no projeto; 

(v) oportunidades e pontos fortes – apresentar, com base no estudo do cenário 

em que o projeto é desenvolvido, as oportunidades identificadas e os pontos fortes 

que a organização apresenta no desempenho de suas ações; 

(vi) ameaças e pontos fracos – apresentar, com base no estudo do cenário em 

que o projeto é desenvolvido, as ameaças identificadas e os pontos fracos que a 

organização apresenta no desempenho de suas ações. 

Sustentabilidade (18): apresentar as estratégias voltadas para a 

sustentabilidade social, econômica e ambiental. Constituem-se em: 

(i) ODS – identificar entre os 17 ODS aqueles que mais se correlacionam com 

o projeto demonstrativo; 

(ii) metas – das metas propostas para o alcance dos ODS, aquelas que 

apresentam maior aderência com o projeto; 

(iii) indicadores da sustentabilidade da experiência – apresentar os indicadores 

de sustentabilidade que o projeto apresenta; 

(iv) certificações – identificar se a experiência apresenta certificações de 

conformidade, qualidade ambiental e demais. Quando conveniente, indicar os 

processos certificados; 

(v) instituição certificadora – identificar qual instituição realiza a certificação do 

projeto, instituição pública, privada ou da sociedade civil na modalidade comunitária. 

Os itens 19 e 20 referem-se à Gestão. Recursos do Projeto (19): indicar os 

recursos envolvidos, como instalações, maquinário e ferramentas. Compreende: 
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(i) talentos – indicar a quantidade de colaboradores envolvidos no projeto e as 

suas habilidades;  

(ii) tecnologias – indicar as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do 

projeto; 

(iii) conhecimento – identificar os conhecimentos agregados ao projeto; 

(iv) conhecimentos tradicionais/populares considerados no projeto (tecnologias 

apropriadas) – identificar conhecimentos populares e tecnologias de domínio público 

que indiquem resgate de tradições; 

(v) cultura organizacional predominante – identificar a cultura organizacional 

predominante e características, tais como: 

• a cultura predominante em determinada escala posicionada entre missionária 

e mercantilista. O desenvolvimento do projeto visa atuar por uma causa ou meramente 

obter resultado econômico? 

• As atividades ocorrem de maneira sistematizada, com flexibilidade. Existem 

processos definidos ou cada participante possui iniciativas próprias? 

• O desenvolvimento ocorre após concepção de um problema e definição de 

soluções associadas com aprendizados ao longo do processo? 

• Há predominância de delegação ou centralização de decisões? 

• Os participantes do projeto operam por uma lógica individual ou coletiva? 

Metodologias de trabalho (identificar as metodologias de trabalho que o projeto 

apresenta, conforme as opções a seguir, e o que contribui para o seu 

desenvolvimento): 

(i) descentralização/centralização – representa como ocorre o processo de 

tomada de decisão. Descentralizada, no qual os colaboradores contam com 

autonomia para decidir; ou centralizada, no comando da instituição; 

(ii) racional/emotiva – representa o método processual de decisão/atuação do 

projeto. Se racional, baseada em indicadores/metas (como financeiras) a serem 

cumpridos; ou emotiva, baseada em valores, princípios e sentimentos de 

pertencimento; 

(iii) participação induzida/voluntária – representa como ocorre o envolvimento 

com o projeto. Induzida, por designação das pessoas; ou mediante inscrição 

voluntária dos participantes; 
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(iv) gestão profissional/voluntariado – representa a escolha da modalidade de 

gestão dos processos, como gestão profissional, com profissionais contratados para 

a função com experiência no mercado; ou por representantes do próprio projeto que 

atuam de forma voluntária. 

Estratégias de Marketing (20): apresentar as estratégias de marketing utilizadas 

nos projetos. Identificar se há segmentação por nicho de mercados, definição do 

produto ou serviço, precificação, distribuição territorial do produto e promoção do 

produto ou serviço. Tem -se assim: 

(i) governança (relacionamento com consumidores) – indicar as práticas de 

relacionamento estabelecidas com os clientes. Por exemplo, estruturação de grupos 

de compra; 

 

(ii) governança (relacionamento com fornecedores) – indicar as práticas de 

relacionamento estabelecidas com os fornecedores. Por exemplo, estruturação de 

contratos de exclusividade de fornecimento. 

O item 21 abrange as Estruturas de Custeio da Atividade, com intuito de 

apresentar a estrutura de custeio utilizada para a manutenção das atividades do 

projeto. Pode ser apresentada na forma de percentual de participação, caso haja 

alguma restrição na apresentação de valores. O projeto demonstrativo pode utilizar-

se de uma ou mais soluções apresentadas a seguir.  

Comercialização (21): os recursos são oriundos da venda de produtos ou 

serviços do projeto.  

Recursos próprios portfólio de produtos: A instituição desenvolvedora do 

projeto demonstrativo, possui um portfólio de projetos e ou serviços que colaboram na 

forma de rateio para o custeio do projeto. Constitui-se em: 

(i) financiamentos – o custeio é viabilizado por meio de financiamento obtido 

por entidade pública, privada ou do terceiro setor. Identificar se houver valor, prazo de 

carência e prazo de pagamento; 

(ii) investidores – informar a existência de investidores externos, na forma de 

pessoas físicas ou jurídicas, organizados de modo permanente ou eventual para o 

custeio do projeto demonstrativo; 
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(iii) mantenedores – informar a existência de entidade externa que oferece 

suporte para a manutenção do projeto demonstrativo; 

(iv) permutas – identificar as situações de permutas existentes entre instituições 

para o desenvolvimento do projeto demonstrativo; 

(v) parcerias – identificar as instituições que realizam parcerias e seu grau de 

comprometimento com o projeto; 

(vi) suporte da rede – apresentar, caso haja, a constituição da rede de suporte 

estruturada para garantir o custeio do projeto demonstrativo. 

Itens 22 a 25 compreendem à Rede. Instituições Participantes do Projeto (22): 

(i) instituições coordenadoras – apresentar a(s) instituição(ões) coordenadoras 

do projeto demonstrativo;  

(ii) centros de pesquisa (universitários que prestam assessoria) – identificar 

centros de pesquisa ou órgãos de assessoria técnica de pesquisa ligados às 

academias que participem do projeto demonstrativo. 

Stakeholders45 do Projeto (23): apresentar as principais partes interessadas no 

projeto, que envolvem instituições públicas, privadas, organizações não 

governamentais e sociedade civil. Entender como parte interessada, todos aqueles 

que possam contribuir ou gerar obstáculos para o desenvolvimento do projeto. Por 

exemplo, há empresas que atuam no setor ou nicho do mercado em que o projeto 

demonstrativo atue e que possam oferecer reações e práticas competitivas pela 

manutenção do mercado. Do mesmo modo, instituições de controle e fiscalização 

podem apresentar dificuldades na comercialização de produtos artesanais. 

Tem-se na matriz dos stakeholders: (interesse x poder) – após a identificação 

dos stakeholders do projeto, realizar a avaliação e o posicionamento do stakeholder 

na Matriz (Figura 8). No eixo X posicionar como ocorre o poder de impacto do 

stakeholder no projeto, que pode ser de 0 a um valor máximo. De modo semelhante, 

posicionar no eixo Y a mesma avaliação do stakeholder com relação ao seu interesse 

no projeto, de 0 a valor máximo. Do cruzamento das posições em x e y é avaliado em 

qual quadrante da matriz o stakeholder está situado. Como exemplo, tomamos um 

 
45 Conforme apresenta Freeman (2010, p. 25) stakeholders ou partes interessadas consiste em: 
“qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos de uma 
empresa”. 
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projeto no qual os comerciantes estabelecidos na região apresentam-se como 

concorrentes ou, então, potencialmente concorrentes.   

Figura 19 - Exemplo de Matriz de Stakeholders 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: o autor (2022). 

 

Na análise da matriz seria possível supor que eles possuem interesse 

significativo em conhecer o projeto, assim apresentam grande poder de impacto, de 

maneira que podem oferecer resistência ao seu desenvolvimento, com práticas de 

embargo de fornecedores e de preços abaixo do valor de custo.  

Por outro lado, no exemplo tomado, os comerciantes podem posicionar-se 

como não concorrentes, ou melhor, parceiros em potenciais, e oferecer suporte para 

o desenvolvimento do projeto, indicação de fornecedores comuns ou colaboração em 

práticas de desenvolvimento de mercado e gestão. 

Arranjo Institucional e Socioprodutivo (24): identificar e descrever quais elos 

apresentam-se no projeto e como cada um é relacionado no desenvolvimento do 

projeto demonstrativo. Os elos dividem-se em: 

(i) fornecedores – descrever os fornecedores participantes do projeto 

demonstrativo; 

(ii) insumos – descrever os insumos participantes do projeto demonstrativo 

(insumos materiais, sementes, embalagens etc); 

(iii) equipamentos e ferramentas – identificar os fornecedores de ferramentas e 

equipamentos; 



210 
 

 
 
 

(iv) consumidores – identificar o(s) grupo(s) de consumidor(es) participante(s) 

do projeto; 

(v) distribuidores – identificar e demonstrar os distribuidores existentes no 

projeto; 

(vi) organizações de apoio (estado e ONG) – identificar as instituições estatais 

e Organizações Não Governamentais (ONGs) que participam do projeto; 

(vii) terceirizações – identificar as empresas e os serviços realizados de forma 

terceirizada; 

(viii) certificador – identificar a presença de certificador de sustentabilidade ou 

produto orgânico no projeto e sua relação com outros elos da cadeia produtiva. O 

certificador pode ser instituição pública, privada ou organização comunitária; 

(ix) espaço para o desenho cadeia socioprodutiva – com a identificação de 

todos os elos que participam do arranjo produtivo, realizar o desenho de como a 

cadeia socioprodutiva é estruturada. Identificar quais elos se relacionam de modo 

direto. 

Proposta de Valor (25): a proposta de valor procura identificar, no arranjo, como 

o projeto é desenvolvido em termos de otimizar o bem comum (Figura 9).  

Figura 20 - Visão Particular do Canvas: proposta de valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     Fonte: o autor (2022). 
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Como exemplo, se o projeto possui esforço institucional e organizacional para 

dar maior flexibilidade às relações/práticas entre os elos (atores). 
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Cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão sob a ótica do 
movimento Slow Food 

 
Leonardo A. Brusamolin Jr.46 

Carlos Alberto Cioce Sampaio47 
Luciane Cristina Ribeiro dos Santos48 

 
 

Cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão: sob a ótica do 
movimento Slow Food      
  
 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a cadeia curta agroalimentar 
sustentável do feijão, produto consumido/comercializado no restaurante Quintana 
(Curitiba, Brasil). A pesquisa classifica-se como exploratória, de viés qualitativo                     
e cunho descritivo a partir de um estudo de caso. Os resultados apontam que a cadeia 
curta agroalimentar do feijão, no tocante à sustentabilidade, se apresenta com 
características diferentes e próprias em cada elo da cadeia. Os princípios do Slow 
Food no que se refere  a garantir um alimento “bom”, “limpo”, “justo”, possui relação 
direta com os impactos positivos em relação à sustentabilidade ambiental, econômica, 
social, espacial e cultural. Do mesmo modo, a cadeia se comporta como arranjo      
socioprodutivo, conforme estabelecidos nas experiências de ecossocioeconomias, e 
apresenta-se como estratégia para garantir sua governança. Como conclusão, os 
princípios e valores do movimento Slow Food, foram identificados e demonstrados 
como suporte para a operação do Restaurante Quintana e o desenvolvimento da 
ecogastronomia. 
 

Palavras-chave: Cadeia curta agroalimentar; Slow food; Ecossocioeconomia; 
Sustentabilidade; Governança.  
 

Short sustainable bean agri-food chain: from the perspective of the Slow Food 
movement 
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Abstract: This article aims to analyze the short sustainable agri-food chain of beans, a 
product consumed/marketed at the Quintana restaurant (Curitiba, Brazil). The 
research is classified as exploratory, with a qualitative bias and descriptive nature, 
based on a case study. The results indicate that the short bean agro-food chain, with 
regard to sustainability, presents itself with different and specific characteristics in each 
link of the chain. Slow Food's principles of guaranteeing “good”, “clean”, “fair” food are 
directly related to positive impacts in terms of environmental, economic, social, spatial 
and cultural sustainability. In the same way, the chain behaves as a socio-productive 
arrangement, as established in the experiences of ecosocioeconomies, and presents 
itself as a strategy to guarantee its governance. In conclusion, the principles and values 
of the Slow Food movement were identified and demonstrated as a support for the 
operation of the Quintana Restaurant and the development of ecogastronomy. 
 

Keywords: Short agrifood chains; Slow food; Ecosocioeconomy; Sustainability; 
Governance. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

No século XX, a organização da produção agroalimentar passou por 
transformações, migrando de um modelo artesanal constituído pelas cadeias curtas 
locais, no qual o agricultor produz e comercializa diretamente aos consumidores, para 
as cadeias longas, com a inclusão de intermediários no processo (Di Pierrro 2017). 
Com a predominância do uso no processo agroalimentar das cadeias longas, 
ocorreram mudanças significativas, principalmente no que se refere ao 
comportamento do consumidor que passou a utilizar produtos processados ou ultra     
processados industrialmente (Duarte & Thomé 2015).       

      

As cadeia curtas alimentares podem ser entendidas enquanto arranjos 
socioprodutivos que são grupos organizados ou quase organizados, articulados, 
constituindo-se como empreendimentos compartilhados, e que sobrevivem sob a 
égide da economia de mercado, entretanto, preservando sua dinamicidade territorial 
eminentemente comunitária” (Sampaio et al. 2008) 

 

Para Parker (2005), as cadeias curtas alimentares são aquelas que apresentam 
o menor caminho entre produtor e consumidor, ou quando a distância geográfica entre 
os dois é mínima. De acordo com Renting et al. (2003), as cadeias curtas assumem 
tal denominação pelas menores distâncias em comparação com as cadeias de 
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abastecimentos tradicionais, reduzindo as movimentações e transporte das 
mercadorias, com menor impacto no ambiente. 

 

     As cadeias curtas agroalimentares qualificam a relação direta entre produtor 
e consumidor, o que sugere construção de conhecimento, valor e significado sobre o 
produto e sua proveniência, e não apenas encurtar a distância e a comercialização de 
um produto (Ilbery & Maye 2005; Galli & Brunori 2013). 

 

     O atual sistema alimentar, caracterizado por produção, transporte, 
processamento, embalagem, armazenamento, varejo, consumo, perda e desperdício, 
é responsável por quase um terço das emissões globais de Gases do Efeito Estufa 
(GEE). Consome quantidade significativa dos recursos naturais, responsável pela 
perda da biodiversidade, apresentando impacto negativo socioambiental e 
econômico, sobretudo para a saúde humana (IPCC 2019). 

 

Os impactos ambientais, sociais e econômicos das cadeias longas      
demandam a necessidade de refletir com a sociedade sobre o modo de produção do 
alimento no campo, ou seja, a escala de sua produção, dinâmicas e valores da 
sociedade campesina, protagonismo dos povos originários, controle democrático dos 
recursos naturais e proteção do patrimônio genético alimentar (banco de sementes 
com variedades locais, tradicionais ou crioulas49). Desse modo, a cultura do feijão 
apresenta-se como produto capaz de suprir as necessidades nutricionais para a 
alimentação humana e oferecer o suporte ambiental (IBRAFE 2022). 

      

Em relação às suas propriedades nutricionais e alimentares, o feijão apresenta 
em destaque as proteínas, a lisina (um aminoácido essencial no metabolismo 
humano), minerais como potássio, zinco e ferro, além de vitaminas do complexo B 
(Gonçalves 2001). Em seu valor proteico, o feijão pode apresentar até 22% do produto 
e representar um valor energético de 341 cal/100 g, o que explica seu papel 
fundamental como suporte alimentar nas dietas de vários povos, principalmente dos 
brasileiros (Pompeu 1987). 

      

Além disso, os feijões apresentam sustentabilidade ambiental em sua produção 
ao se comparar a necessidade de recursos hídricos, pois enquanto são necessários 
330 litros para produzir 1 kg de feijão, são necessários cerca de 1.700 litros de água 
para fornecer 1 kg de soja e mais de 14.000 litros de água para obter 1 kg de carne 
bovina (IBRAFE 2022).  

      

 
49Espaços nos quais agricultores armazenam suas sementes de variedade desenvolvida, adaptada ou 

produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com características 
bem determinadas e diferentes às cultivares comerciais (Silva Pereira et al. 2020). 
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Entretanto, os movimentos desencadeados pelos vários atores envolvidos na 
discussão de equilibrar as ações das cadeias curtas agroalimentares com foco na 
sustentabilidade, demandam a necessidade de um processo de governança que 
oportunize atitudes colaborativas, baseadas em quatro elementos principais: redes, 
confiança, conhecimento e bem comum (Lupova-Henty 2019).       

 

Um desses movimento, o Slow Food, foi criado por Carlo Petrini e um grupo de 
ativistas, na década de 1980, com o objetivo inicial de defender as tradições regionais, 
a boa comida, o prazer gastronômico e um ritmo lento de vida (SLOW FOOD 2021, 
s/p). 

 

Que se recorde que quando se trata de sustentabilidade, refere-se a três 
dimensões: social que apresenta elementos de confiança, sentido de comunidade, 
conexão entre produtor e consumidor, educação da comunidade, empoderamento do 
consumidor e reconhecimento do produtor; (ii) econômica quando se evidencia a 
viabilidade enquanto negócio, sinergia com outros setores, geração de emprego local 
e iniciativas de treinamento e capacitação; e (iii) ambiental que enfatiza a eliminação 
do desperdício de alimentos, redução de gases do efeito estufa, prioriza-se o uso de 
energia alternativa e a redução da pegada de carbono (Jarzębowski et al. 2020). 

 

Do mesmo modo, ao ampliar o conceito de sustentabilidade e refletir sobre o 
enfoque ecossocioeconômico, as redes caracterizadas como cadeias curtas 
agroalimentares sustentáveis privilegiam a preservação dos relacionamentos 
solidários, conservação das tradições e costumes, estabelecem uma concepção do 
bem viver50 que vai além das dimensões sociais, econômicas e ecológicas, bem como 
admitem outras perspectivas: aspectos políticos, institucionais, espaciais, 
administrativos, históricos e outros elementos de foro subjetivo, como afeto e 
transcendência (Sampaio et al. 2020). 

 
 
Assim,  questiona-se: Como se estruturam as cadeias produtivas curtas 

agroalimentares sustentáveis do feijão,  com base na concepção do Slow Food     , 
tendo como consumidor final um restaurante? Dessa forma, tem-se o objetivo de 
analisar a cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão, produto consumido no                
restaurante Quintana (Curitiba, Brasil). Este artigo justifica-se pela relevância da 
discussão sobre os impactos      resultantes das práticas dos sistemas agroalimentares 
relativos à globalização, urbanização, crescimento da população mundial, 

 
50 Os termos “Sumak Kawsai em Quechua, Suma Qamaã em Aymara ou Buen Vivir/Vivir Bien, na 

tradução mais difundida, representam uma cosmovisão construída por meio de muitos anos pelos 
povos altiplanos dos Andes, que se tornaram invisíveis frente ao colonialismo, patriarcalismo e 
capitalismo. Existem outros significados para o termo: em guarani, “Teko Kavi” significa vida boa e viver 
bem (respeitar a vida). Buen Vivir, para los Embera da Colômbia, é estar em harmonia entre todos” 
(Alcântara & Sampaio 2017, p. 4). 
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aquecimento global e mudanças climáticas sob a ótica da sustentabilidade e da 
segurança alimentar.           

 

Em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o 
alcance da Agenda Mundial até 2030, destaca-se com aderência ao tema deste 
trabalho o ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, 03 - Saúde e bem-estar, 08 
- Trabalho decente e crescimento econômico, 10 - Redução das desigualdades, 11 - 
Cidades e comunidades sustentáveis, 12 - Consumo e produção responsáveis e 17 - 
Parcerias e meios de implementação (Nações Unidas 2015). 

 
 
     2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A abordagem do problema refere-se a uma pesquisa qualitativa, exploratória e      
descritiva a partir de um estudo de caso. Realizou-se pesquisa de campo no 
Restaurante Quintana, localizado no município de Curitiba (PR), localizado no bairro 
do Batel próximo à região central de Curitiba. Desde a sua instalação em uma antiga 
residência do bairro, assumia o compromisso de servir pratos preparados com 
alimentos orgânicos e o desenvolvimento de operação do serviço comprometida com 
a sustentabilidade. Em campo, foram entrevistados 8 atores provenientes da cadeia 
curta agroalimentar do produto feijão: produtores, fornecedores, prestadores de 
serviço alimentar e especialistas.  

 

A pesquisa foi autorizada pelo comitê de ética e registrada na plataforma Brasil. 
As entrevistas foram desenvolvidas com apoio de questionário com perguntas abertas 
que enfocaram: como ocorre a participação do entrevistado na atividade 
agroalimentar; sua relação como o movimento e princípios do Slow Food, atuação na 
cadeia do produto feijão; sua participação em redes e utilização de práticas de 
sustentabilidade.            

 

Para a elaboração do estudo do projeto demonstrativo do restaurante Quintana 
também foi utilizado o preenchimento do formulário qualitativo de coleta de dados, 
instrumento desenvolvido por Sampaio (2019) e amplamente utilizado pelo            grupo 
de pesquisa do Núcleo de Ecossocioeconomia (Necos/UFPR). 

 

Além de fontes primárias foi realizada também pesquisa bibliométrica nas 
bases com publicações de avaliações Q1 e Q2 das  bases Scopus, Web of Science e 
Emerald que resultou em 56 artigos analisados, e pesquisa exploratória no Banco de 
Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) que apresentou 10 dissertações de mestrado e 5 teses de 
doutorado que passaram a integrar o corpo bibliográfico deste artigo e conteúdo de 
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referência para os temas do Slow Food, cadeias curtas agroalimentares e 
sustentabilidade.  
      
           
     3 CADEIA CURTA AGROALIMENTAR SUSTENTÁVEL 

                

O capítulo da fundamentação teórica se estrutura a partir do movimento Slow 
Food, que possui conexão com a cadeia curta agroalimentar sustentável. Destaca-se 
o tema da governança para que a cadeia seja efetiva. Adentra-se nas particularidades 
da cadeia curta agroalimentar do feijão. 

      
      

     3.1 O movimento Slow Food      
      

Uma das formas de preservar os fazeres e saberes pode ser por meio do 
movimento Slow Food, um movimento social italiano que ganhou notoriedade nacional 
e internacional ao posicionar-se contrária à instalação de uma unidade da rede de 
lanchonetes McDonald’s na Piazza di Spagna no centro de Roma. Um intelectual e 
poeta denominado Folco Portinari redigiu um manifesto no qual aparece o termo slow 
food como contestação ética ao propósito da vida veloz, calcada no frenesi e na 
eficiência corporificada pelo fast food51. Desse protesto teria surgido a expressão slow 
food (Ferreira 2009). 

 

Como resultado do movimento,  ocorreu a publicação do Manifesto Slow Food, 
que disseminou o conceito para além da Itália, dando  início ao “notável movimento, 
que é como as pessoas começaram a chamá-lo [...], a redação em inglês, sem sombra 
de dúvida ajudou a globalizar e divulgar o apelo àqueles que tinham restrições quanto 
ao crescimento vertiginoso do fast food” (Andrews 2008, p. 12). 

 

     O movimento Slow Food expandiu-se no mundo e passou a estruturar sua 
prática na busca por “alimentos bons, limpos e justos para todos”. Proposta essa que 
busca romper com o processo de transformação do alimento como mercadoria 
(commodity) e traduziu-se como uma resposta à contaminação dos alimentos com 
agrotóxicos, além da adoção de práticas que tanto impactam a saúde humana quanto 
ao meio ambiente (Birochi et al. 2019). 

 

De acordo com Makuta et al. (2020), o conceito de “bom” assume compromisso 
com a produção e o consumo de produtos de boa qualidade, incluindo de modo amplo 
atributos intrínsecos na avaliação de aspecto, sabor, aromas, técnicas de elaboração, 
bem como extrínsecos, vinculados à procedência, cultura e memória afetiva. Para o 

 
51  Fast food se caracteriza como um sistema alimentar baseado no consumo de massa, tendo como 

característica principal a praticidade (Oliveira 2014).      
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conceito de “limpo” há a incorporação de práticas que preservam o meio ambiente e 
adotam a produção orgânica e agroecológica, buscando a recomposição da fertilidade 
do solo e respeito à paisagem.  

      

A percepção do justo, conforme Birochi et al. (2019), ocorre na relação entre 
produção e consumo, com a busca da remuneração adequada a quem produz ou sem 
práticas de discriminação.      

      

Assim as comunidades Slow Food buscam principalmente resgatar e preservar 
a qualidade de vida no cotidiano e apoiar-se na abordagem da ecogastronomia 
(SLOW FOOD BRASIL 2021). O termo ecogastronomia foi cunhado por Carlo Petrini, 
presidente do movimento Slow Food, o qual: 

 

[...] representa a união entre a ética e o prazer da alimentação. É uma atitude 
capaz de combinar o respeito e interesse na cultura enogastronômica com 
apoio para aqueles que lutam para defender os alimentos e a biodiversidade 
agrícola no mundo todo e que apoia um novo modelo de agricultura, menos 
intensivo, mais saudável e sustentável, com base no conhecimento de 
comunidades locais (SLOW FOOD BRASIL 2021, s/p). 

 

O movimento Slow Food promove a dinâmica agroecológica como um pilar para 
garantir o acesso de todos a uma alimentação saudável, com respeito à diversidade, 
memória biocultural e aos modos de vida, promotora da biodiversidade e dos recursos 
naturais, de maneira a oportunizar à agricultura campesina ou familiar, sua relevância 
e protagonismo (Makuta et al. 2020). 
 
 
3.2 A governança da cadeia curta agroalimentar sustentável 
             

     Kjaer (2004) busca em Platão52 o conceito de governança como a maneira 
de se delinear um sistema de normas ou regras. De acordo com Williamson (1986, p. 
105), a estrutura da governança seria “uma matriz institucional dentro da qual as 
transações são negociadas e executadas”. Um ponto comum entre todas as 
possibilidades, independente da tipologia da organização, seja pública, privada ou do 
terceiro setor, reside na forma multifacetada como os múltiplos atores envolvem-se na 
realização das atividades e conduzem os conflitos de interesse ou de governabilidade 
de suas organizações (Rese 2012).  

 
 
     Hyden (1999) apresenta a governança como administração de regras 

políticas, formais e informais, do jogo de poder. Enquanto Rhodes (1997) estabelece 

 
52 Etimologicamente, “governança pode ser rastreada até o verbo grego Kubernân (pilotar ou orientar) 

e foi usado pelo filósofo Platão em relação a como projetar um sistema de regras” (Kjaer 2004, p. 3). 
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que a governança se refere a redes interorganizacionais auto-organizadas, 
caracterizadas por independência, troca de recursos, regras do jogo e autonomia 
significativa do Estado. Peters (2000) indica que há uma estreita ligação com o 
governo, a ponto de estabelecerem que se trata de dirigir a sociedade, fazer e 
implementar políticas. 

 
 
A teoria das redes proposta por Jones et al. (1997) procura integrar o contexto 

social com os mecanismos de trocas econômicas para explicar o modo como os 
arranjos organizacionais são estruturados. Para Souza e Quandt (2007), a teoria 
apresentada por esses autores ressalta a quantidade de trocas, interações e 
relacionamentos, como um fator importante para definir a governança. Como afirma 
Wang et al. (2019), governança em rede necessita equilibrar interesses conflitantes 
de seus membros, eliminando as assimetrias de informações, de modo a garantir a 
sobrevivência da rede. 

 

3.3 O fortalecimento das cadeias curtas agroalimentares sustentáveis 

  
As redes se apresentam como suporte para o fortalecimento das cadeias curtas 

agroalimentares. Ao debater a conceituação, Di Pierro (2017) sugere a definição de 
cadeia de suprimentos apresentada pelo agrônomo francês Malassis, como o conjunto 
de agentes (empresa ou governo) e operações (produção, distribuição e 
financiamento) que contribuem para a formação e transferência do produto (ou grupo 
de produtos) até o estágio final de uso, bem como todos os fluxos conectados. Assim, 
a compreensão do papel da cadeia alimentar, tanto para o abastecimento como para 
a própria manutenção do processo produtivo, demanda um maior conhecimento que 
extrapola a simples descrição do fluxo dos produtos e remete a uma percepção sobre 
como são construídas, estruturadas e reproduzem-se no espaço e no tempo (Marsden 
et al. 2002). 
 
 

A estrutura da cadeia curta é apresentada por Galli e Brunori (2013), uma vez 
que qualificam o “curto” como a proximidade entre os consumidores e produtores ou 
que apresentem a menor quantidade de intermediários dentro da cadeia. Para os 
autores, as cadeias curtas também podem apresentar outras caracterizações com 
critérios objetivos e subjetivos para a qualificação das cadeias curtas agroalimentares. 

 
 
A importância das cadeias agroalimentares curtas da economia na Europa 

estimulou a necessidade de avaliar seu impacto. Com esse propósito, foi realizada 
uma pesquisa de campo denominada de Projeto Short supply chain knowledge and 
innovation network, ou Projeto Skin Horizon 2020, patrocinado pela Comunidade 
Europeia, em que foram analisadas as boas práticas desenvolvidas pelas cadeias 
curtas em 15 países da União Europeia e mais de 100 exemplos de iniciativas foram 
descritos e classificados (SKIN, 2020). A principal conclusão da pesquisa de Skin 
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(2020), é que as cadeias curtas agroalimentares ajudam a promover e viabilizar a 
condução de sistemas agrícolas sustentáveis. 

 

Para Goodman e Dupuis (2012) a busca de sistemas alimentares alternativos 
que atendam aos princípios da sustentabilidade econômica, social e ambiental, 
necessitam de um sistema agroalimentar mais resiliente e menos vulnerável às 
pressões dominantes do mercado e que possa estabelecer maior controle social dos 
circuitos comerciais. 

                

3.4 A cadeia curta agroalimentar do Feijão 

          Os feijões fazem parte da alimentação básica da humanidade, 
assumiram papel protagonista do cotidiano servindo de moeda de troca e em muitas 
oportunidades eram cultuados como símbolo da vida e faziam parte das festas 
gastronômicas. Historiadores atribuem a disseminação dos feijões em decorrência 
das guerras e dos exploradores, pois o alimento representa parte importante nas 
dietas de guerreiros em marcha e navegantes (EMBRAPA, 2000). 

 
 
Conforme Barbara (2005) há evidências de que os indígenas brasileiros já 

conheciam a leguminosa e a denominavam como comandá, que era utilizada 
consorciada com a produção do milho e fazia parte do regime alimentar, ingerida com 
farinha de mandioca. A denominação como feijão seria de origem portuguesa, 
identificada pela primeira vez em escritos no século XIII, em Portugal (Elias 2010). 

      
  
Mendes (2005) afirma que o feijão do gênero Phaseolus assume maior 

representatividade na cultura agroalimentar e se dividiria em 100 espécies, das quais 
a principal e mais difundida seria o Phaseolus vulgaris. Para Coêlho (2018), essa 
espécie apresenta como vantagens para o seu plantio: ser uma planta rústica com um 
ciclo curto de cultivo, de 55 a 90 dias, dependendo da variedade; aceitar períodos com 
pouca água; servir como adubo verde em função de produzir grande quantidade de 
biomassa; auxiliar na fixação do carbono; e apresentar simbiose com bactérias do 
gênero Rhizobium, que facilitam a fixação de nitrogênio atmosférico no solo, 
apresentando-se como excelente alternativa sustentável para a adubação do solo em 
substituição aos adubos químicos.  

           
 
Em estudo, promovido pela Universidade Johns Hopkins, há a recomendação 

do plantio das leguminosas como alternativa para o fornecimento de dietas saudáveis, 
sustentáveis e acessíveis para a população mundial. Manifesta que os feijões são uma 
fonte subutilizada de proteína de qualidade e, por requerer menos terra, água e 
colaborar na redução da emissão dos gases de efeito estufa, seu plantio deveria voltar 
a ser priorizado (Semba 2021). 
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Nesse aspecto, Cusworth et al. (2021) entende que o plantio do feijão orgânico 

deve ser incentivado nas propriedades de agricultura familiar pois a viabilidade da 
produtividade do feijão orgânico tem demonstrado médias superiores a 2.000 kg por 
hectare e os preços de venda no mercado apresentam-se 30% superiores ao feijão 
de plantio convencional. 

 
 
Portanto, o produto feijão, além de representar um excelente alimento para o 

consumo humano diante das propriedades nutricionais quando comparado a outros 
alimentos, como a carne bovina, oferece em seu cultivo recursos de sustentabilidade 
para o seu desenvolvimento e para outras culturas.  

 

4   CADEIA CURTA AGROALIMENTAR SUSTENTÁVEL DO FEIJÃO: EM TORNO 
DO RESTAURANTE QUINTANA (CURITIBA, BRASIL) 

 
Conforme o objetivo deste artigo, a análise da cadeia curta agroalimentar do 

produto feijão, teve como elo importante o da comercialização, a partir dos serviços 
prestados pelo Restaurante Quintana. Com base no aporte teórico descrito ao longo 
deste artigo, sobretudo a partir dos autores Sachs (2007) na perspectiva do 
ecodesenvolvimento e Sampaio (2020) com ecossocioeconomia, foram identificados 
os impactos do restaurante Quintana no que se refere a sustentabilidade econômica, 
social, ambiental, espacial e cultural da cadeia agroalimentar (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Impactos gerados pelo restaurante Quintana na sustentabilidade 
econômica, social, ambiental, espacial e cultural identificados na cadeia curta 

agroalimentar em que o produto feijão está inserido 
Impacto  

Econômico 

Impacto 

 Social 

Impacto  

Ambiental 

Impacto 

Espacial 

Impacto  

Cultural 

Redução das 
incertezas 

econômicas para 
os agricultores 

com a aquisição 
programada de 

produtos (feijões) 
e atuação como 

co-produção; 
apoia a 

rentabilidade de 
pequenos 

produtores ao 
ofertar espaço do 
restaurante para 
comercialização 

direta aos 

Promoção de 
relações diretas 
entre produtores 
e consumidores; 

relação de 
confiança dentro 

da cadeia de 
valor com o apoio 

à compra de 
produtos do 

agricultor familiar; 
fomento à 

inclusão social 
com a 

participação e 
apoio a projetos 
de ONGs como 

Redução do 
desperdício na 
produção de 
alimentos; 

promoção de 
métodos de 

produção menos 
poluentes 

(agricultura 
orgânica); 
redução do 

consumo de água 
e 

reaproveitamento 
da água da chuva 

para resfriar a 
cobertura do 

Incentivo da 
agricultura 
familiar nas 

regiões 
produtoras da 

Região 
Metropolitana de 

Curitiba e 
arredores;  

a relação do 
restaurante com 
a cadeia não se 

vincula à 
distância física, 

mas 
contribuições 

valorativas que 

O uso de 
produtos 

alimentares 
regionais  

disponíveis nas 
safras, bancos de 

sementes e 
plantas 

alimentícias não 
convencionais 
(PANCs) na 

preparação das 
receitas; estímulo 

ao plantio, 
recuperação  e 
preservação de 

sementes 
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consumidores; 
aumento e 

circulação da 
renda na 

comunidade da 
agricultura 
familiar ao 

priorizar esse 
segmento na 
aquisição de 

produtos frescos; 

atuação com 
atores da 

cadeia 
agroalimentar 

para o 
aumento da 
qualidade na 
produção de 
alimentos; 

contribuição 
para a 

segurança do 
alimento 

produzido ao 
exigir a 

certificação 
orgânica, 

agregar valor 
ao produto 

produzido na 
agricultura 

familiar e com 
certificação 
orgânica. 

com cestas 
solidárias; 

revitalização das 
comunidades 
indígenas com 

apoio a projetos; 
contribuição para 

o 
desenvolvimento 
e fortalecimento 

das redes na 
cadeia 

agroalimentar; 
despertar o 
senso de 

comunidade; 
conduzir 

processo de 
educação 

comunitária e do 
consumo 

consciente; 
empoderamento 
do consumidor; 

maior 
reconhecimento 
dos produtores; 

promoção e 
divulgação de 

atividades para a 
capacitação e 
treinamento de 

melhores práticas 
agrícolas; 

promoção de 
dieta saudável; 

empoderamento 
dos 

colaboradores 
que atuam no 
restaurante. 

deck externo do 
restaurante; 
redução da 

produção de 
resíduos pelo 
restaurante, 
utilização da 

compostagem e 
produção de 
húmus pelo 
restaurante; 

colaboração do 
restaurante em 
parceria com 

ONGs em 
projetos para 
reciclagem de 

óleo de cozinha, 
e materiais 
recicláveis. 

disponibilizar o 
espaço do jardim 

do restaurante 
para colmeias de 
abelhas nativas 

sem ferrão;  
estímulo à 
produção 
orgânica 

certificada. 
      

primam pelas 
relações sociais e 
pelo bem comum.  

tradicionais  de 
feijão; apoio à 
comunidade 
artística com 
exposições 

itinerantes nas 
dependências do 

restaurante; 
apoio à 

comunidade 
literária em 

lançamentos de 
livros; 

empréstimo de 
livros da 
biblioteca 

disponível no 
espaço do 

restaurante; 
apoio à ONG 

para a doação de 
livros a 

bibliotecas 
comunitárias; 

participação da 
Associação do 
Prato da Boa 
Lembrança; 
incentivo da 
prática da 

ecogastronomia 
associada à 

cultura.  

Fonte: Os autores, 2022. 

      
Em análise ao Quadro 1, sob o aspecto da cadeia curta agroalimentar 

sustentável do feijão, ao privilegiar o produto em seu cardápio, o restaurante Quintana 
contribui para que os produtores recebam o estímulo econômico para o plantio, pela 
garantia de aquisição e eliminação das instabilidades oriundas da oferta para o 
mercado amplo.  

      
Do mesmo modo, oferece impacto social na medida que as relações ocorrem 

menos na prática puramente mercantil e evoluem para relacionamento que oportuniza 
a construção de redes e a melhoria da qualidade de vida dos produtores e membros 
da cadeia. Com relação ao impacto ambiental as práticas ofertadas no campo com a 
certificação orgânica contribuem para a recuperação e preservação ambientais, 
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enquanto a oferta de pratos com a prevalência dos grãos contribui para a adoção de 
hábitos alimentares mais saudáveis.  

 
 
Responde favoravelmente com impacto espacial na fixação dos agricultores e 

suas famílias em seus locais de origem e ao garantir a dinâmica econômica e o 
protagonismo das comunidades. O impacto cultural se apresenta na parceria do 
produtor com o prestador de serviço gastronômico em condição de apoio que o 
qualifica como coprodutor, garante o fornecimento de produtos o ano todo, com 
destaque para variedades diferentes e pouco conhecidas de sementes de feijão 
tradicionais e criolas ofertadas pelos Bancos de Sementes. 

     
   
Conforme pesquisa de campo, foi identificado que fornecedores ou clientes na 

cadeia curta agroalimentar em ambos os papéis (clientes ou fornecedores) 
representados na condição de indivíduos ou instituições, realizam transações que 
podem ser mercantis, como nos casos envolvendo relações de compra e venda ou 
colaborativas na forma de permutas, trocas ou escambos, doações e      parcerias. Foi 
verificada na cadeia curta, a inclusão de outros atores sociais, representados pelas 
associações, cooperativas e instituições públicas e da sociedade civil que atuam na 
cadeia como estruturadores ou atuam como prestadores de serviço de apoio técnico. 

 
 
Os fornecedores da cadeia curta são, em sua maioria, produtores vinculados à 

agricultura familiar, oriundos da região Metropolitana de Curitiba e regiões próximas 
que comercializam produtos orgânicos como frutas, verduras, grãos, farinhas e 
proteínas vegetais. Os produtos, conforme programação, definição de mercadorias, 
descrições dos produtos e quantidades de entrega são utilizados na elaboração das 
preparações dos alimentos que serão ofertados no serviço gastronômico 

 
 
 Do mesmo modo, foi evidenciado o alinhamento que a cadeia curta sustentável 

do feijão, vinculada ao restaurante, mantém  com os princípios do movimento Slow 
Food, comprometida a entregar para o consumo um alimento bom, limpo e justo para 
todos. O restaurante trabalha fortalecendo a agricultura familiar e as redes de 
solidariedade representada pela sociedade civil e com a proposta da ecogastronomia.       
 
 

Ao referir-se à cadeia curta agroalimentar, um entrevistado fornecedor fez 
menção ao “circuito que envolve todos de dentro da porteira até a casa do cliente” 
(Entrevistado 1). Ao mencionar processos “dentro da porteira” indica que a cadeia 
curta estaria abrangendo aspectos da cadeia internos à própria atividade do produtor 
agrícola e não apenas no momento da comercialização do produto agroalimentar e, 
do mesmo modo, estaria estendendo a relação com o cliente até o consumo em sua 
mesa de refeição (Entrevistado 1). Essa indicação está alinhada com o que foi 
observado na literatura, principalmente nos documentos orientadores sobre cadeia 
curta agroalimentar expedidos pela Comunidade Europeia que destacam a expressão 
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Farm to Fork (IPCC 2019) e reforçam que a caracterização da cadeia alimentar 
abrange da fazenda até o momento de consumo. 

 
 
Em outro momento, um entrevistado prestador de serviço gastronômico 

destaca que a qualidade ofertada em um prato de alimentação está intimamente 
ligada a todos os cuidados observados na cadeia curta, desde a seleção adequada 
das sementes, preparação da terra, cuidados com a adubação e irrigação, controles 
naturais de plantas e insetos invasores, colheita, seleção, higienização, embalagem, 
armazenagem, transporte, comercialização, preparação, oferta para consumo e o 
consumo (Entrevistado 3). 

 
 
A utilização de produtos orgânicos, conforme a legislação brasileira e de acordo 

com Santos (2011), exige a certificação definida pelo Sistema Brasileiro de Avaliação 
de Conformidade Orgânica (SISORG), resulta na participação de mais um elo na 
cadeia agroalimentar que é a instituição certificadora (Entrevistado 6). Para um 
produto ser reconhecido como orgânico, um cultivo deve operar pelo menos durante 
um ano de acordo com as normas orgânicas (Santos 2011). 

 
 
O Restaurante Quintana ocupa papel diferenciado na cadeia curta 

agroalimentar sustentável do feijão, pois além de requerer certificação de seus 
fornecedores também possui certificação do selo Agir Sustentável emitido pela 
Bioqualitas PR e pratica a sustentabilidade por meio de compostagem dos resíduos, 
reuso da água da chuva e destinação do óleo de cozinha. Como espaço de prestação 
de serviço gastronômico, investe na cultura do feijão no cardápio e no papel de 
coprodutor ao participar das escolhas e estimular o plantio de sementes diferenciadas 
da leguminosa. Os clientes que frequentam o espaço vivenciam da mesa 
gastronômica com preparações que privilegiam alimentos frescos e da estação, 
prestação de serviço que convida à permanência para desfrutar do momento da 
alimentação, conforme estabelece o bem viver. 

 
 
O relacionamento entre prestador de serviço gastronômico e cliente vai além 

do simples momento de troca monetária e consumo, o contato entre ambos favorece 
a afetividade e o fornecedor gastronômico pode manifestar preocupação com o bem-
estar dos clientes que ficam durante algum tempo sem retornar para as compras, 
como sinalizam: “[...] é uma coisa que a gente cria laços, por incrível que pareça” 
(Entrevistado 5).  

 
 
Em momentos difíceis, os consumidores apoiam o fornecedor com o envio de 

mensagens de conforto, verificado principalmente no período da pandemia 
(Entrevistado 3) ou ao oferecer divulgação do espaço gastronômico ou produto 
agrícola por meio de postagens e depoimentos em redes sociais (Entrevistado 1). De 
outra parte, os agricultores realizam a troca de conhecimentos, a transferência e 
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disseminação de tecnologias ambientalmente adequadas por meio da participação em 
cursos, formações, intercâmbios e reuniões de apoio técnico realizadas por 
instituições governamentais, universidades ou entidades do terceiro setor 
(Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). 

 
 
Assim, é possível estabelecer a conformação da Cadeia Curta Agroalimentar 

do Feijão, a partir do restaurante Quintana (Curitiba, Brasil), com base nos princípios 
do Slow Food, representado na Figura 1. 
 
 
Figura 1 - Cadeia Curta Agroalimentar Sustentável do Feijão 
     

 
Fonte: Os autores, 2022. 
 

A ilustração (Figura 1) apresenta o elo representado pelo agricultor familiar 
orgânico que segue os princípios do Slow Food com relação ao plantio, cultivo e 
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distribuição, o qual se articula com os demais elos, representados por entidades de 
apoio/assistência técnica, como entidades do setor público, instituições de ensino 
superior e terceiro setor, Banco de Sementes, constituídos por indivíduos que atuam 
como guardiões, fornecedor de insumos, ferramentas e maquinário, certificado      
orgânico, entidades públicas, privadas ou do terceiro setor, associações e 
cooperativas que estabelecem canal de contato para atuar na comercialização com  
setor privado ou governo, feiras, mercados e Cestas que estabelecem canal de 
comercialização com consumidor, ONGs fazem a comercialização com consumidor 
por meio de arranjos como Comunidade que Sustenta a Agricultura, Cestas solidárias, 
entre outros, e o próprio restaurante Quintana que atua também como fornecedor. 

           
 
A partir do restaurante (Figura 1) que segue os princípios do movimento Slow 

Food na oferta do serviço e experiência gastronômicos, constata-se os seguintes elos 
constituídos por: agricultor familiar orgânico que atua também diretamente com o 
consumidor, certificações de sustentabilidade emitidas por entidades públicas, 
privadas ou do terceiro setor, associações representadas por entidades privadas, 
ONGs que realizam ações de solidariedade e parcerias sociais, culturais ou 
ambientais,  consumidor tem um leque de opções, como comer no próprio local, 
takeout para retirada e consumo fora e delivery que demanda o apoio de terceirizados 
para a entrega aos clientes. 

 
 
Do mesmo modo, a partir do elo do consumidor (Figura 1) o contato pode ser 

estabelecido diretamente com o agricultor familiar orgânico por meio de cestas, ONGs 
que possibilitam  a comercialização com consumidor por meio de arranjos como 
Comunidade que Sustenta a Agricultura, Grupos de Compra Solidária, Cestas 
solidárias,  entre outros, com o próprio restaurante, enquanto prestador de serviço 
gastronômico, que se utiliza de matérias-primas (insumos) e as transformam em 
produtos para o consumo final,  mercados a partir de armazéns ou lojas de produtos 
orgânicos e feiras de produtos orgânicos. 

 
 
Portanto, a conformação da cadeia apresenta diferentes níveis de governança 

entre os diferentes elos, algumas relações mais institucionalizadas, a exemplo entre 
agricultor e restaurante, e outras menos, como entre produtor e consumidor. As 
relações que são menos institucionalizadas ocorrem, sobretudo por um compromisso 
ético, estabelecido por uma relação de confiança, valorativa no que se refere ao bem 
comum, como a relação entre agricultor e guardião de sementes autônomos ou, então, 
com ONGs.  

 

Considerações finais 

A partir da análise realizada na cadeia curta agroalimentar sustentável do 
produto feijão, com relação à sustentabilidade, o que foi observado é que ela é 
assumida como um processo que atua de diferentes formas em cada um dos elos da 
cadeia, conforme os interesses de cada ator social.  
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Os conhecimentos tradicionais aparecem na referência da cultura do feijão 

como um dos protagonistas das práticas de recuperação de solo e rotações de cultura, 
devido às suas características de fixação do nitrogênio, além de servir como oferta de 
proteína vegetal na alimentação humana.  

 
Desse modo, há também a referência do sentido de limpo associado com a 

agricultura familiar e as práticas das comunidades indígenas e quilombolas. A 
produção de orgânicos segue os princípios do movimento Slow Food, dentre eles  
práticas desprovidas de uso de substâncias tóxicas, não utilização de modificações 
genéticas nas sementes ou que agridam o meio ambiente. 

 
      
A cadeia curta agroalimentar sustentável do feijão é amparada por um grau de 

institucionalização que se estabelece a partir das exigências legais vigentes no país, 
que demanda padrão de comercialização dos feijões, define os critérios de certificação 
e regula as transações. 

 
 
Assim, se conclui que o desafio para a cadeia curta é encontrar o equilíbrio 

entre a formalização e a relação humanizada, estabelecida pela busca do bem 
comum, pois o modelo institucional pode influenciar a qualidade das relações 
estabelecidas, ainda que haja normas, regulamentos, entre outros (Figura 2). Por 
exemplo, quando um consumidor vai até a propriedade do agricultor e adquire o 
produto diretamente, e não exige a apresentação de comprovação sobre a certificação 
orgânica, apresenta relações de confiança diferentes de um restaurante que deverá 
exigir a certificação para poder estabelecer a transação comercial em função do seu 
nível de institucionalização ser maior.  

Figura 2 - Representação gráfica do relacionamento entre os elos e o nível de 
institucionalização 

   

 

 

      

 

 

 

      

 

 
       Fonte: Os autores, 2022.      
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Por outro lado, a certificação orgânica é apresentada como suporte à atividade 
agrícola e pode ser obtida e auditada por organizações vinculadas ao governo, como 
o Tecpar, empresas particulares ou organizações sociais como a Rede Ecovida. Além 
disso, uma das opções apresentadas, a certificação da Rede Ecovida de 
Agroecologia, oferece certificação com baixo valor de investimento e, por ser uma 
modalidade de certificação participativa, fortalece a dinâmica social da propriedade e 
o papel solidário dos membros, propiciando aos envolvidos a troca de experiências 
com a comunidade participante. Ao mesmo tempo, os serviços de gastronomia 
assumem compromisso com o consumidor ao adotar a certificação, como o selo Agir 
Sustentável, emitido pela Bioqualitas PR, estabelecendo assim um controle externo 
às suas operações. 

 
 
Do mesmo modo, conclui-se que a tomada de consciência enquanto ao que se 

refere a sustentabilidade da cadeia, apresenta estágios diferentes entre os atores, 
produtores, consumidores, o próprio restaurante e demais atores da cadeia. A 
exemplo, o Restaurante Quintana, buscou a redução de resíduos produzidos, 
trabalhando internamente com os colaboradores e com os consumidores para evitar 
o desperdício.  

 
 
Ao propor o serviço gastronômico apoiado no movimento Slow Food com 

cardápio que prioriza o feijão e outros grãos, o restaurante apresenta aos 
consumidores opções saudáveis de consumo de proteína vegetal, enquanto sinalizam 
para o agricultor a opção de plantio de produto que atua na fixação de nitrogênio no 
solo e melhora a sua qualidade. Além da disseminação do conhecimento e a 
ampliação da oferta e consumo de produtos oriundos do bioma predominante oferece 
o alinhamento com o que preconiza o ODS 2- Fome Zero e Agricultura Sustentável, 
além dos citados na Introdução: 3 - Saúde e bem-estar, 8 - Trabalho decente e 
crescimento econômico, 10 - Redução das desigualdades, 11 - Cidades e 
comunidades sustentáveis, 12 - Consumo e produção responsáveis e 17 - Parcerias 
e meios de implementação.      

 
 
Por fim, as experiências identificadas na pesquisa demonstraram a importância 

da preservação a partir de estratégias de garantia da permanência das populações 
em seus territórios com condições de produção. Assim, a agricultura familiar e as 
cadeias curtas assumem papel protagonista pela sua importância e contribuição na 
produção agroalimentar, conforme proposto por Tencatii e Zsolnai (2012).  

 
 
Os princípios e valores do movimento Slow Food, foram identificados e 

demonstrados como suporte para a operação do Restaurante Quintana, e 
responsáveis para o desenvolvimento da      ecogastronomia, do mesmo modo que as          
cadeias curtas fortalecem e são fortalecidas pelas relações sociais, comunicações e 
trocas de experiências que se estabelecem pelos integrantes da cadeia, fato 
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demonstrado no caso estudado, o que vai de encontro ao apresentado por Ilbery e 
Maye (2005).   

 
 
Por fim, a cadeia curta agroalimentar do produto feijão apoia-se na atuação de 

redes que agregam valor na comercialização, ampliam o acesso a mercados, 
estabelecem uma relação de governança solidária e compensatória, bem como as 
instituições da sociedade civil e ONGs que atuam como prestadoras de serviço 
gratuito ou de baixa remuneração para o apoio técnico. Em se tratando do 
desenvolvimento, a cadeia oferece a promoção da harmonia entre o ser humano e a 
natureza, associando tecnologias que produzam baixo impacto e que garantem os 
princípios de equidade, solidariedade e dignidade; do mesmo modo que seu 
alinhamento com a ecossocioeconomia como enfoque metodológico-empírico oferece 
a possibilidade de incorporar sua contribuição ao oportunizar o resgate dos “saberes” 
e “fazeres” das populações que cultivam e plantam e comercializam o feijão.  
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ANEXO A – FORMULÁRIO QUALITATIVO DE COLETA DE DADOS (FQCD) 

 

1. Nome do Projeto Demonstrativo;  

2. Município (sede)/Estado/País da experiência:  

3. Bioma predominante:  

 
4. Modalidade:  
(a) Agenda 21 Local/ODS 
(b) Turismo Comunitário, Solidário e Sustentável  
(c) Responsabilidade Socioambiental Corporativo 
(d) Economia Social 
(e) Gestão de Unidades de Conservação Ambiental 
(f) Mobilidade Urbana Sustentável  
(g) Slow cities  
(h) Gestão sustentável de assentamentos   
(i) Tecnologias apropriadas  
(j) Para outras modalidades especificar  
 

5. Homepage/Link do vídeo institucional do Projeto;  

6. Entrevistado(s): nome, função, data, tempo da entrevista e local, telefone e e-mail 
de contato;  

 
7. Instituições participantes do projeto:  
7.1 Instituições coordenadoras;  
7.2 Centros de pesquisa (universitários) que prestam assessoria; e  
7.3 Demais instituições;  
 

8. Financiamentos recebidos (nome da instituição, valor do financiamento, período);  

 

9. Produção científica sobre o projeto (teses, dissertações, monografias, artigos, 
reportagens, vídeos e outros);  

 
10. Gênese (como tudo começou) do projeto:  
 
10.1 Problemática (qual foi o problema que originou o projeto?); e 
 
10.2 Objetivos do projeto (o que se resolveu efetivamente?);  
 
11. Localização (território): sede e arredores:  
 
11.1 Discriminar localização específica caso se trate de uma bacia 
hidrográfica/unidades de conservação/microrregião:  
 
11.2 Coordenadas Latitudinais e Longitudinais da localização (Google Maps):  
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11.3 Anexar mapa de boa qualidade que demonstre localização 
microrregional/estadual;  
 
11.4 Características do local:  
11.4.1 Ecológicas;  
11.4.2 Culturais;  
11.4.3 Sociais; e  
11.4.4 Econômicas;  
 
11.5 Identificar indicadores que demonstrem sustentabilidade da experiência;  
 
11.6 Relação do Projeto com os 17 ODS/Metas: denominar quais são;  
 
12. Marcos (Estratégias) do Projeto:  
12.1 Oportunidades (externo ao projeto) e pontos fortes (internos ao projeto);  
12.2 Ameaças (externas) e pontos fracos (internas);  
12.3 Cultura organizacional predominante (associativismo, empreendedorismo, 
religiosidade, movimento social e outros);  
12.4 Conhecimentos tradicionais/populares considerados no projeto (tecnologias 
apropriadas);  
 
12.5 Metodologias de trabalho (descentralização/centralização, racional/emotiva, 
participação induzida/voluntária, gestão profissional/voluntariado e outros);  
 
12.6 Principais ações implementadas;  
 
12.7 Resultados conseguidos durante o projeto; e  
 
12.8 Impactos que ocorreram depois da implementação do projeto;  
 
13. Arranjo Institucional e Socioprodutivo (institucionalidade e cadeia produtiva 
envolvidas) de base territorial:  
 
Encadeamento Vertical: Identifique local (comunidade, município), microrregional 
(Unidades de Conservação e Bacias Hidrográficas), estadual, nacional e 
internacionalmente os: 13.1 Fornecedores de insumos (quando há relação produtiva) 
/ provedores de informação (relação política); 13.2 Distribuidores/consumidores dos 
produtos (quando há relação produtiva) / informações (relação política);  
Encadeamento Horizontal: Identifique as: 13.3 Organizações de apoio ao projeto 
(instituições que influenciam, como as do Estado e organizações do terceiro setor); 
13.4 Terceirizações que ocorrem no projeto (empresas).  
Esquematize o arranjo em torno do projeto, conforme a matriz abaixo, aproveitando 
as informações identificadas dos itens 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4  
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14. Propostas e Intenções Futuras do projeto; 
 
15. Fontes bibliográficas utilizadas no preenchimento do formulário. 
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ANEXO B – FORMULÁRIO QUALITATIVO DE COLETA DE DADOS (FQCD) 

PREENCHIDO 
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1. Nome do Projeto Demonstrativo; Restaurante Quintana 
2. Município (sede)/Estado/País da experiência: Curitiba, Paraná, Brasil 
3. Bioma predominante: Mata Atlântica 
 
4. Modalidade:  
(a) Agenda 21 Local/ODS,  
(b) Turismo Comunitário, Solidário e Sustentável,  
(c) Responsabilidade Socioambiental Corporativo,  
(d) Economia Social,  
(e) Gestão de Unidades de Conservação Ambiental,  
(f) Mobilidade Urbana Sustentável,  
(g) Slow cities,  
(h) Gestão sustentável de assentamentos   
(i) Tecnologias apropriadas,  
(j) Para outras modalidades especificar: Ecogastronomia Cultural 
 
5. Homepage / Link do vídeo institucional do Projeto;  
 
https://quintanagastronomia.com.br/ 
 
https://www.facebook.com/search/top?q=quintana%20gastronomia 
 
https://www.instagram.com/quintanagastronomia/?hl=pt-br 
 

https://quintanagastronomia.com.br/
https://www.facebook.com/search/top?q=quintana%20gastronomia
https://www.instagram.com/quintanagastronomia/?hl=pt-br
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https://www.instagram.com/stories/gabrielavcarvalho/2720186433180928321/?hl=pt-
br 

 
 
6. Entrevistado(s): nome, função, data, tempo da entrevista e local, telefone e e-
mail de contato;  
Gabriela Carvalho, proprietária. 
Entrevista em 21 de dezembro de 2021, das 15 às 16h 
Avenida do Batel, 1440, Curitiba, PR 
(41) 3078-6044 
quintanagastronomia@gmail.com 
 
7. Instituições participantes do projeto:  
O restaurante possui o selo Agir Sustentável auferido pela Bioqualitas PR  
 
O restaurante atua com a colaboração em projetos como: 
ONG Freguesia do livro 
ONG Instituto Lixo e Cidadania 
ONG Reciclando em Curitiba 
Jardins de Mel - PMC 
ONG Eco Angels  
 
O restaurante também é filiado à: 
ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes  
ABRABAR - Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas 
Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança 

https://www.instagram.com/stories/gabrielavcarvalho/2720186433180928321/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/stories/gabrielavcarvalho/2720186433180928321/?hl=pt-br
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8. Financiamentos recebidos (nome da instituição, valor do financiamento, período):  
Não houve financiamento. 
 
9. Produção científica sobre o projeto (teses, dissertações, monografias, artigos, 
reportagens, vídeos e outros):  
Há artigos de jornal e produção de vídeo disponível na plataforma Youtube. 
 
10. Gênese (como tudo começou) do projeto:  
 

O espaço atualmente ocupado pelo Quintana Gastronomia, anteriormente 
entre 2007 e 2008, possuía o empreendimento denominado TXAI, que apresentava 
um espaço com proposta gastronômica de inspiração nos movimentos Slow Food e 
Confort Food com a utilização apenas de alimentos orgânicos adquiridos de 
produtores da agricultura familiar, compartilhado com espaço de loja de decoração 
para venda de produtos artesanais do Brasil e da África.  

A palavra TXAi na língua dos indígenas Kaxinawa que vivem na região 
amazônica do Acre, significa “companheiro” e “outra metade de mim mesmo”.  

Com a morte prematura da antiga proprietária a atual proprietária do Quintana, 
Gabriela Carvalho, foi chamada para realizar uma consultoria com o objetivo de 
estruturar a operação do Restaurante TXAI. Durante esse trabalho foi oferecida a 
possibilidade de assumir a operação do espaço.  

Como Gabriela retornava a Curitiba depois de estudar hotelaria na Suíça, 
estágio na China, passagem pelos Estados Unidos, no qual atuou em escola de 
gastronomia e hotelaria e no Brasil, no qual colaborou em um hotel na Bahia, em que 
atuou como gerente de alimentos e bebidas do Resort TXAI, em Itacaré, a oferta 
conciliou com o projeto de abrir uma operação vinculada à gastronomia em Curitiba. 

Diante do desafio, a oportunidade foi concretizada com o ingresso na sociedade 
do jornalista Rogério Pereira, editor do jornal Rascunho, possuidor de grande rede de 
relacionamento, o qual manifestava o interesse em abrir um café literário. 
 
10.1 Problemática (qual foi o problema que originou o projeto?)   
 

Da conciliação de oportunidades, presente no desejo de iniciar um 
empreendimento em Curitiba, com a oferta do espaço e a disponibilidade de um sócio, 
concretizou-se a proposta de realizar um espaço multicultural com o nome do 
Restaurante Quintana, que representa uma homenagem ao poeta gaúcho Mario 
Quintana (1906-1994). A proposta inicial de operação do empreendimento enquanto 
café literário evoluiu para espaço ecogastronômico cultural, com o desafio de usar 
produtos predominantemente orgânicos e atuar com sustentabilidade.   
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O espaço aberto em 10 de julho de 2008, está́ localizado no Bairro do Batel em 
Curitiba, com predominância comercial e de prestadores de serviços, possui fácil 
acesso. O restaurante está instalado em uma antiga residência do bairro e possui 
quintal com diversas árvores frutíferas que propicia um espaço acolhedor e de 
referência com o passado das residências do bairro. Nos espaços internos de vivência 
é possível partilhar da alimentação em diversos ambientes, ao mesmo tempo que é 
possível desfrutar de exposições de arte dispostas em suas paredes ou da presença 
dos livros disponíveis para leitura e empréstimo.  
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Os ambientes possuem capacidade para até́ 100 pessoas nos espaços internos 

e outras 100 nos espaços externos, com oferta de estacionamento conveniado e 
acesso a wi-fi gratuito. 

Os pratos são ofertados em mesa gastronômica (buffet) de pratos quentes, 
saladas e sobremesas que priorizam alimentos orgânicos obtidos por meio de 
fornecedores representantes da agricultura familiar e pequenos produtores, em sua 
grande maioria da região metropolitana de Curitiba.  
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O cardápio apresenta pratos que privilegiam o uso de Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANCS), o aproveitamento pleno de folhas, talos e cascas dos 
alimentos com preparações que destacam os sabores, aromas e nutrientes, oferece 
a cada dia uma experiência cultural diferente com inspiração na Europa, no Grande 
Oriente, no Médio Mediterrâneo, na Ásia, Oceania, Américas, e pratos regionais 
brasileiros.  

 
 

Para facilitar o acesso ao cardápio completo, em todas as mesas há um cartão 
plastificado com ilustração do QRCode, que ao ser visualizado pela câmera do celular, 
o cliente é direcionado à página na web com todas as opções de pratos e bebidas, 
procedimento adotado como medida preventiva em função da pandemia da COVID-
19 para evitar o manuseio de material impresso.  

Os preparos variam de acordo com a disponibilidade de ingredientes da 
estação e oferta de produtos frescos pelos fornecedores. 
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Todos os pratos ofertados são identificados quanto à presença de lactose, 
glúten ou se apresentarem como opção vegana ou vegetariana. 

Um dos projetos desenvolvidos pelo restaurante é o incentivo ao consumo dos 
feijões. As leguminosas têm o mesmo peso das proteínas animais no cardápio do 
Quintana. Todo dia, além de quatro proteínas animais, há ao menos quatro sementes. 
Os feijões são obtidos principalmente do produtor rural Roberto Gurski, em sua 
propriedade localizada no município de Palmeira, a 82 km de Curitiba. Roberto produz 
15 tipos de feijão orgânico, entre eles: roxinho, azuki e feijão-arroz. 

 
 Gurski realiza o plantio em apenas metade de sua propriedade e reserva a 

outra parte para a preservação ambiental. Possui a certificação orgânica de seus 
produtos pela AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia.  

Inicialmente, Gurski produzia apenas 4 variedades de feijões, mas com o 
incentivo do restaurante, passou a pesquisar e plantar outras 11. 

Além da mesa gastronômica há a opção à la carte, com opções do prato do dia 
ou opções especiais, nas quais se destacam o Prato Boa Lembrança e o Prato da 
Cultura Cervejeira, servidos de segunda a sexta, com exceção dos feriados.  

O “Prato da Boa Lembrança 2021” é constituído por porção de pancetta de 
porco, farofa úmida orgânica de repolho e amendoim, salada de feijões orgânicos e 
molho de erva-mate e melado orgânico; é acompanhado de prato em cerâmica 
pintado à mão que o consumidor leva como lembrança.  
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A associação da Boa Lembrança representa um grupo de restaurantes que 

promove e divulga o setor da gastronomia por meio das peculiaridades regionais e do 
associativismo com excelência e qualidade nos serviços. 

No estado do Paraná, fazem parte da Associação dos Restaurantes da Boa 
Lembrança (https://www.boalembranca.com.br/), além do Quintana Gastronomia, os 
restaurantes Ernesto Ristorante, Cantina do Délio, Chalet Suisse, Girassol, e Sel et 
Sucre. 

No cardápio de bebidas há opções de sucos naturais, cervejas artesanais e 
carta de vinhos. No local também está à disposição o Bar do Amado com a elaboração 
de bebidas especiais. 

 
Como finalização de refeições ou acompanhamento são ofertados cafés 

orgânicos e biodinâmicos, coados na mesa em porção individual ou nas opções 
expresso, retirados na hora. 
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Para agilizar o registro do consumo, após servir-se, o cliente dirige-se ao caixa 
e pode optar pelo consumo por peso ou livre (valor fixo, que inclui a sobremesa). A 
utilização de comanda plastificada e com código de barras permite que todas as 
despesas possam ser adicionadas sem manuseio ou exigir o deslocamento ao caixa. 
Os garçons fazem o registro de novos consumos, inclusive de bebidas por meio da 
comanda do cliente. 

 
 
 
Horário de atendimento do espaço: 

• Mesa gastronômica: de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábados, domingos e 
feriados, das 11h30 às 15h30. 

• À la carte: todos os dias, das 11h30 às 15h30. 

• Cafés e sobremesas: todos os dias, das 11h30 às 16 horas. 
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Exposições Culturais 

As paredes do Restaurante Quintana recebem diversos artistas para 
exposições e mostras itinerantes, selecionadas pela curadoria artística de Birgitte 
Tümmler, com permanência aproximada de um mês e meio. O momento da abertura 
das exposições possibilita aos visitantes conhecer o artista e debater o processo 
artístico de criação. 

 
 
Biblioteca Permanente 

 
A biblioteca disponível no espaço oferece mais de 2 mil títulos à disposição 

para leitura no local ou para empréstimo. O espaço também propicia o 
desenvolvimento de eventos especiais, para os autores apresentarem seus 
lançamentos de literatura e dialogarem com os visitantes e debaterem sobre as obras. 
 
Parceria com a ONG Freguesia do Livro 
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Um importante projeto na área cultural é realizado com a ONG Freguesia do livro 
(https://freguesiadolivro.wordpress.com/about/), que recebe doações de livros para 
ofertar para bibliotecas comunitárias.  
 

Uma das proprietárias da ONG que é escritora, desenvolveu uma história a 
partir do encontro e conhecimento que realizou no espaço com as abelhas nativas 
sem ferrão.  

  
   
Oferta de alimentos congelados e produtos retirados na modalidade Takeout e 
Delivery 
  

Por ocasião da pandemia da COVID-19, em 2020 e 2021, a operação do 
restaurante necessitou de ajustes para adequar-se às normas da Secretaria Estadual 
e Municipal de Saúde. Com as restrições de uso do espaço, foi adaptada a oferta de 
pratos congelados ou frescos com os pedidos para retirada no balcão e consumo na 
residência. 

  

 
 
 As refeições para levar fazem uso de embalagens e talheres ecológicos, feitos 

a partir de bagaço de cana de açúcar, adequadas para a preservação do sabor e 
temperatura, com a vantagem adicional de que após a refeição são plenamente 
compostáveis. Os pratos seguem também com instruções para aquecimento e sua 
finalização na residência do cliente. Para aqueles que não desejam deslocar-se até o 
restaurante para a retirada dos pedidos, também é ofertada a entrega mediante 
solicitação pelo WhatsApp ou telefones do restaurante. 
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Eventos 
 

Além do atendimento diário de refeições, o espaço oferece suporte para o 
desenvolvimento de eventos como casamentos, aniversários, formaturas, eventos 
corporativos, entre outros tipos de confraternização. A oferta dos serviços também 
pode ser realizada em outro local de preferência do cliente, com a adoção do serviço 
de catering (eventos realizados em outros locais). 

Os menus personalizados baseiam-se nas preferências do anfitrião, além da 
proposta do evento. Há diversas opções disponíveis de pratos sem glúten, sem 
lactose, vegetarianas e veganas. 

 
 
11. Localização física e canais de comunicação:  
 
11.1 Coordenadas Latitudinais e Longitudinais da localização (Google maps):  

 
-25.441154811946813, -49.28709691534374 
 
Av. do Batel, 1440 Batel Curitiba – PR 
 

11.2 Canais de comunicação 
 

Fones: (41) 3078-6044, (41) 3078-8944 

Whatsapp: 55 41 99235-6044 

E-mail: quintanagastronomia@gmail.com 

Site: www.quintanagastronomia.com.br/ 

 

Instagram: @https://www.instagram.com/quintanagastronomia/ 
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Facebook: www.facebook.com/quintanagastronomia/ 
 
 
11.3 Anexar mapa de boa qualidade que demonstre localização 
microrregional/estadual:  
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11.4 Características do bairro e local:  
 
ÁREA: 
Batel - 1,74 km² 
Curitiba - 434,81 km² 
POPULAÇÃO (IBGE, 2010): 
Batel - 10.878 hab. 
Curitiba - 1.751.907 hab. 

QUINTANA GASTRONOMIA 
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Culturais: Como bairro residencial originalmente ocupado por moradias unifamiliares 
de alto padrão, as atividades completares de lazer e cultura ocorriam fora do perímetro 
do bairro, em outras localidades da cidade. 
Sociais: A população do bairro, anteriormente constituída por empresários do setor 
ervateiro, ocupou a região com grandes lotes e propriedades residenciais cercadas 
por arvores e jardins. Com a valorização dos lotes, as residências individuais foram 
substituídas por edificações coletivas. 
Econômicas: O Bairro do Batel apresenta o m2 com o maior valor de comercialização 
no mercado de imóveis da cidade de Curitiba, fato que direciona a ocupação por 
empreendimentos residenciais de alto padrão ou comércio de luxo e prestação de 
serviços empresariais. 
 
 
11.4.1 Ecológicas do restaurante 
 
 O espaço ocupado pelo restaurante, diferente das demais ocupações dos 
empreendimentos densificados presentes na vizinhança, representa um 
remanescente das antigas ocupações residenciais do bairro com a presença de 
árvores frutíferas, jardins e horta. Esse ambiente é amplamente utilizado por aves para 
abrigo e ponto de parada em seus deslocamentos. A cobertura vegetal oferece 
ambiente sombreado agradável para os clientes que optam pela alimentação nas 
mesas externas. A reutilização da água da chuva para resfriar a cobertura do deck da 
varanda frontal, além de garantir economia, oferece temperatura ambiente agradável 
e natural, acompanhado pelo som suave da água corrente. A redução da produção de 
resíduos e sua adequada destinação, com a compostagem, o projeto de reciclagem 
do óleo vegetal e a separação e destinação adequada dos materiais recicláveis, 
contribui com a redução do impacto e da pegada de carbono. A utilização de 
fornecedores da cadeia curta também contribui com a redução do impacto da pegada 
de carbono. A utilização de embalagens utilizadas nas refeições vendidas para 
consumo externo ao restaurante, passiveis de compostagem, minimizam o impacto 
com a produção de resíduos. Há um consumo consciente pelos consumidores de 
modo que ao final das refeições não se observa alimentos como sobras de consumo 
nos pratos e que poderia caracterizar desperdício. 
 
11.4.2 Culturais do restaurante  
 
 O apoio à leitura e participação em projetos de fomento à doação de livros, 
associada às exposições de arte, transformam o espaço em uma vitrine cultural e 
garantem a divulgação de trabalhos de escritores e artistas plásticos. Há também o 
apoio às etnias indígenas que utilizam o espaço do restaurante para a divulgação, 
comercialização de artesanato e manifestações culturais.  
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11.4.3 Sociais do restaurante 
 
 O fortalecimento das ações em prol da comunidade e a atuação na cadeia 
produtiva para a garantia da autonomia e o desenvolvimento das comunidades de 
agricultura familiar da Região Metropolitana de Curitiba, sustentam uma rede 
colaborativa que inicia no campo e estende-se até às cidades, envolvendo os clientes 
do restaurante. 
 

 
 
 
 
11.4.4 Econômicas do restaurante 
 
O estabelecimento de relações de troca justa com os fornecedores e o investimento 
no desenvolvimento de produtos agroalimentares (plantio de variedades diferentes de 
feijão), procura fortalecer e dinamizar a oferta de produtos durante o ano todo a partir 
das variedades. O investimento na capacitação da equipe de colaboradores, fortalece 
a busca da qualidade dos serviços e produtos com a consequente sustentação da 
operação, fundamental para a garantia dos empregos. 
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11.5 Identificar indicadores que demonstrem sustentabilidade da experiência  

 
O Quintana possui o selo Agir Sustentável emitido pela Bioqualitas PR que 

certifica que o espaço contribui para a sustentabilidade ambiental, social e econômica 
(https://agirsustentavel.com.br/) 

A busca pela preservação do meio ambiente, prioriza o uso de técnicas de 
sustentabilidade e o fim do desperdício. Ao valorizar a cultura regional e os produtores 
locais, atua na menor agressão possível ao meio ambiente. Na preparação dos 
cardápios respeita as estações do ano e a oferta dos produtos agroalimentares no 
ritmo com o qual a natureza produz com ingredientes frescos e, sempre que possível, 
a prioridade é pelos orgânicos.  
 

Compostagem 
 
Os resíduos orgânicos produzidos no restaurante são destinados para a 

compostagem, que é realizada integralmente no espaço do Restaurante Quintana. O 
resultado é a obtenção de adubo orgânico que é aplicado na horta ou disponibilizado 
aos clientes. Mas nem sempre foi assim, "quando abri o restaurante, em 2008, levava 
para a rua, todos os dias, 20 sacos de lixo de 100 litros cheios, agora levo só dois" 
(entrevista, 2021). Na época em que abriu o restaurante, Gabriela não sabia quanta 
comida jogava fora. Iniciou o controle com a pesagem das sobras e descobriu que 
cerca de 30 kg de alimento iam para o lixo todos os dias. Reorganizou o cardápio e a 
oferta das porções, realizou campanhas de conscientização sobre o desperdício de 
alimentos com clientes e funcionários e conseguiu baixar a média para dois quilos 
diários. 

 
 

https://agirsustentavel.com.br/
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Atualmente, com todo o crescimento de mais de 80% do movimento, os 
resíduos constituem-se em dois sacos de lixo e 4 sacos com produtos recicláveis. 

As mudanças ocorreram progressivamente e com a instalação de quatro 
tanques para compostagem de resíduos instalados na lateral da casa, associados à 
prática da separação do material reciclável e o combate ao desperdício. 
 

Ecodeck 
 
O restaurante implantou por meio do reaproveitamento da água da chuva o 

resfriamento da cobertura do deck externo, com o objetivo de diminuir a temperatura 
do ambiente e torná-lo mais agradável nas altas temperaturas. O reuso da água da 
chuva contribui para diminuir o impacto da rede de águas pluviais durante as chuvas 
e cria um microclima agradável em épocas de seca. 
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Horta 
 
A horta existente no espaço fornece diversas ervas utilizadas nos chás, 

temperos e PANCs, para uso na preparação dos pratos. 
 
 



261 
 

 
 
 

 
Reciclagem 
 
A reciclagem apresenta-se como resposta cotidiana do restaurante para 

diminuir a agressão ao meio ambiente e evitar o desperdício. No restaurante, além de 
cuidar com os resíduos produzidos, são desenvolvidas ações com a comunidade para 
informar e divulgar esses hábitos para as pessoas. Um exemplo de atividade é a Disco 
Xepa, ação que levou aos trabalhadores do Ceasa Paraná́, Feira de Orgânicos e 
Mercado Municipal, diversas informações sobre como reduzir a quantidade de 
alimentos em boas condições que são descartados e demostrar seu aproveitamento. 
 

Abelhas Nativas sem Ferrão 
 
O jardim do restaurante possui atualmente 10 colmeias de abelhas nativas sem 

ferrão de diversas espécies – jataí, mandaçaia, mirim juliani, guaraipo, tubuna, 
manduri, mirim-guaçu e mirim-emerina. As abelhas convivem com os clientes e 
proporcionam mel, pólen e própolis, oferecendo suporte ambiental e nutricional. 
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Projeto Recuperação Óleo de Cozinha 
 
O restaurante também participa do projeto Óleo Não se Mistura, desenvolvido 

pelo Instituto Lixo e Cidadania, que recupera o óleo vegetal de cozinha usado e envia 
para destino adequado como ração animal e sabão, impedindo a contaminação dos 
rios e do solo (https://www.ilix.org.br/oleo-nao-se-mistura). 

 

 
 

https://www.ilix.org.br/oleo-nao-se-mistura
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Projeto Reciclagem Esponja de Limpeza 
 
O restaurante participa do projeto Reciclando em Curitiba 

(https://www.instagram.com/p/CWrMtR_lfRI/?hl=af)  ao disponibilizar caixa receptora 
do projeto para o recolhimento de esponjas de cozinha. Os frequentadores podem 
trazer e dispor suas esponjas que são recolhidas por entidade promotora para destino 
adequado. 

 
 

https://www.instagram.com/p/CWrMtR_lfRI/?hl=af


264 
 

 
 
 
 
11.6 Relação do Projeto com os 17 ODS/Metas: denominar quais são  
 
ODS 2 – Fome zero e Agricultura sustentável; 
ODS 11 – Cidades e Comunidades sustentáveis; 
ODS12 – Consumo e Produção responsáveis; 
ODS 15 – Parcerias e meios de implementação. 
 
 

 
 
12. Marcos (Estratégias) do Projeto:  
 
12.1 Oportunidades (externo ao projeto) e pontos fortes (internos ao projeto)  
 
Trabalho em rede;  
Fortalecimento da cadeia curta;  
Desenvolvimento de fornecedores; 
Sustentabilidade;  
Relacionamento próximo com clientes; 
Ampliação das ações nos canais de comunicação via redes sociais; 
Fortalecer a logística para entrega. 
 
12.2 Ameaças (externas) e pontos fracos (internas) 
 
Crise econômica e sanitária gerada pela pandemia; 
A instabilidade econômica;  
Alteração das regras de operação;  
Restrições sanitárias; 
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Limitações da mobilidade dos clientes. 
 
  
12.3 Cultura organizacional predominante (associativismo, empreendedorismo,  
religiosidade, movimento social e outros)  
 
Empreendedorismo, rede de colaboração e empoderamento dos colaboradores. 
 
12.4 Conhecimentos tradicionais/populares considerados no projeto 
(tecnologias apropriadas) 

 
O uso de alimentos orgânicos e PANCS, respeito às safras e disponibilidade 

de produtos regionais; no jardim do restaurante vivem atualmente 10 colmeias de 
abelhas nativas sem ferrão; incentivo a fornecedores para realizarem resgate e plantio 
de sementes tradicionais de feijão, ampliando a oferta para o consumo nas 
preparações; e compostagem. 
 
12.5 Metodologias de trabalho (descentralização/centralização, racional/emotiva, 
participação induzida/voluntária, gestão profissional/voluntariado e outros)  
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O relacionamento com clientes, colaboradores e fornecedores busca fortalecer 
a integridade, transparência, relação ética, confiança e responsabilidade. Na atuação 
profissional há a busca incessante pela qualidade e melhoria contínua, por meio de 
rígido controle e atenção aos produtos, aos processos e no desenvolvimento individual 
do colaborador. 

 
 

12.6 Principais ações implementadas 
 
Sustentabilidade 

 
Um dos projetos de impacto na sustentabilidade são as oficinas com abelhas 

nativas sem ferrão. Em parceira com a EcoAngels Educação Sustentável 
(http://www.ecoangelsedu.com.br/), que trabalha para instruir e motivar crianças a 
cuidar do meio ambiente. Para a formação de cidadãos com posturas mais justas e 
coerentes, o Restaurante Quintana oferece a oficina Vida Doce, indicada para 
crianças e jovens de 5 a 14 anos, ao lado de seus familiares. 

As oficinas realizadas promovem o conhecimento da importância e riqueza das 
abelhas nativas sem ferrão. Na oficina os participantes são orientados a criar uma isca 
para atrair as abelhas e fazer sua própria colmeia. Os participantes conhecem uma 
colmeia de abelha nativa, além da degustação do mel de diversas espécies.  
 
Solidariedade 

 
O Quintana apresenta-se como um espaço que vai muito além da gastronomia. 

Com o desenvolvimento da pandemia e a edição pelos governos estadual e municipal 
de medidas restritivas de mobilidade, o restaurante suspendeu suas atividades em 20 
de março de 2020, com o propósito de preservar a saúde da população e dos 
colaboradores. Em um curto espaço de tempo, a mudança de agenda do 
funcionamento e a impossibilidade de operação colocou em risco a saúde financeira 
da empresa e de todos os envolvidos na cadeia produtiva.  

Entretanto, passado o momento do impacto, a dificuldade oportunizou ampliar 
o olhar para a realidade vivenciada pela população desempregada, dos profissionais 
autônomos e de suas famílias que na ausência de renda passaram a vivenciar a 
insegurança alimentar. A busca por atuar no coletivo tomou forma com doações e 
voluntariado, concretizadas na forma de “Marmitas de Amor” e apoio às “Cestas 
Sociais”. 

A proprietária, Gabriela Carvalho, participa do grupo Mulheres do Bem, ao lado 
de empresárias que semanalmente apoiam a população em situação de 
vulnerabilidade com refeições e doações e a preocupação foi estendida também para 
populações residentes em áreas distantes. Com o apoio das redes sociais foi possível 
estabelecer contato com as populações mais vulneráveis e, com apoio de uma rede 
de voluntários engajados, produzir e distribuir as refeições. Essa operação de apoio 
tem se repetido semanalmente e dado suporte a pessoas que muito precisam. 

Em outro movimento o Restaurante Quintana cedeu espaço para venda aos 
produtores pertencentes à agricultura familiar da Região Metropolitana de Curitiba, 
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como forma de garantir que a cadeia produtiva pudesse dar vazão aos seus produtos 
e evitar perdas às famílias que vivem da renda da agricultura familiar.  

Esse apoio busca garantir a produção, o sustento das famílias e normalizar o 
mercado da cadeia de modo a evitar escassez de produtos e a alta de preços no 
futuro. Uma modalidade adotada para potencializar os benefícios com a venda das 
cestas, definiu que a cada 4 cestas vendidas, uma quinta cesta seria adquirida e 
encaminhada para as comunidades participantes da ação.   

As ações educativas para disseminar hábitos seguros de acordo com os 
protocolos da pandemia, foram também desenvolvidas em ações das marmitas 
solidárias e cestas sociais, com o apoio do grupo de voluntários e de doações. Como 
resultado, a ação ofertou aproximadamente 1,5 mil refeições solidárias por mês e mais 
de duas toneladas de alimentos foram doadas para as comunidades carentes, além 
de roupas e materiais de higiene e limpeza.  

 
12.7 Resultados conseguidos durante o projeto   
 

Redução do desperdício de alimentos, com melhor aproveitamento de cascas 
e folhas, além de consumo consciente pelos clientes que não se abastecem da mesa 
gastronômica além do desejado para o consumo. 

Redução da quantidade de resíduos gerados e separação do lixo reciclável. 
Reuso da água da chuva, de modo a colaborar com a drenagem urbana e evitar 

o colapso das galerias pluviais. 
Destinação de óleo vegetal usado para coleta seletiva e destinação final 

adequada. 
Difusão da importância das abelhas nativas sem ferrão para o meio ambiente 

e fortalecimento da sua preservação. 
Geração de espaço cultural alternativo para a divulgação de artistas e 

escritores. 
  
12.8 Impactos que ocorreram depois da implementação do projeto 
  

Fortalecimento das cadeias curtas agroalimentares em torno dos produtos 
utilizados nas preparações. 

Oferta de alimentação com qualidade ao mercado consumidor com incremento 
de vegetais verdes, PANCS, sementes e grãos. 

Menos envio de lixo para o aterro sanitário e qualificação do resíduo reciclável 
para os catadores e cooperativas. 

Desenvolvimento de fornecedores de feijões e resgate de variedades 
tradicionais de sementes.  

Fortalecimento e estreitamento dos laços existentes com os clientes do 
restaurante. 
 
13. Arranjo Institucional e Socioprodutivo (institucionalidade e cadeia produtiva 
envolvidas) de base territorial  
 
Encadeamento Vertical: Identifique local (comunidade, município), microrregional 
(Unidades de Conservação e Bacias Hidrográficas), estadual, nacional e 



268 
 

 
 
 
internacionalmente os: 13.1 Fornecedores de insumos (quando há relação produtiva) 
/ provedores de informação (relação política); 13.2 Distribuidores/consumidores dos 
produtos (quando há relação produtiva) / informações (relação política);  
Encadeamento Horizontal: Identifique as: 13.3 Organizações de apoio ao projeto 
(instituições que influenciam, como as do Estado e organizações do terceiro setor); 
13.4 Terceirizações que ocorrem no projeto (empresas).  
 
Esquematize o arranjo em torno do projeto, conforme a matriz abaixo, aproveitando 
as informações identificadas dos itens 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4  
 

 

 

 
14. Cadeia Produtiva Agroalimentar Sustentável 
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Baseado na análise da cadeia produtiva agroalimentar sustentável do 
restaurante foi possível observar que este possui no seu território de influência direta 
a conexão com os fornecedores e clientes, podendo em algumas circunstâncias, como 
no caso do impacto da pandemia, propiciar o contato direto entre fornecedores 
(produtores da agricultura familiar) e clientes por meio das “Cestas Sociais” ou gerar 
um canal de solidariedade interligando a população em situação de vulnerabilidade 
social e insegurança alimentar com a Sociedade Civil (voluntários, ONGs) com as 
“Marmitas de Amor”. 

O território do restaurante interage com a Instituição certificadora de sua 
operação (selo agir Sustentável), suas entidades de classe patronal (Abrasel e 
Abrabar) e dos colaboradores (sindicato), associações (Associação da Boa 
Lembrança) e redes de relacionamento. O caso estudado apresenta ainda uma ação 
diferenciada com ONGs vinculadas à área de cultura e sustentabilidade.  

Por ocasião dos ajustes de operação em função da pandemia, os serviços de 
delivery (entrega da refeição na casa do cliente) e takeout (retirada da refeição no 
restaurante) foram implantados, expandindo o espaço de operação do restaurante, 
com demandas na revisão dos processos e da governança para a manutenção da 
qualidade e segurança alimentar. 

Além do território de influência direta do restaurante, foram identificados dois 
outros territórios expandidos: um território expandido que interage com o território dos 
fornecedores e outro que interage com o território dos clientes.   

No território expandido do fornecedor, o restaurante atua como formador de 
demanda e desenvolvimento de produto na medida em que constrói com o fornecedor 
a busca de produtos diferenciados ou resgate de variedades tradicionais (como o 
feijão, por exemplo). O restaurante sofre a interferência dos fornecedores, seus 
valores e práticas e das instituições certificadoras dos fornecedores, origem dos 
insumos, matrizes e sementes. Os fornecedores constroem uma rede diversificada 
com outros fornecedores ao disseminar práticas sustentáveis e buscar em bancos de 
sementes o resgate de variedades novas ou tradicionais.   

No território expandido dos clientes há o trabalho de comunicação pelas redes 
sociais, com a utilização de aplicativos que potencializa o contato entre o cliente usual 
final e o prospect, que interage de forma virtual em primeiro momento para evoluir 
para uma situação de consumo. Nessas plataformas são disseminados os conceitos 
de ecogastronomia cultural, com reforço nas práticas de sustentabilidade implantadas 
e divulgação das ações institucionais e culturais. A análise de formadores de opinião 
ou influencers, é uma ação que deve ser acompanhada com cuidado para garantir a 
adequada transparência da imagem perante os consumidores. 

O poder público das diferentes esferas de poder, atua na latitude de todo o 
território, influenciando os fornecedores, o restaurante e os consumidores por meio de 
todas as legislações e protocolos que regulamentam a operação. 



270 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
15. Propostas e Intenções Futuras do Projeto 
  

As ações operacionais do restaurante sofreram grandes ajustes durante o 
período dos dois últimos anos em função da pandemia. A abertura da oferta de 
produtos congelados e o serviço de delivery devem passar por revisão quanto à 
permanência na oferta com base na avaliação da sua sustentabilidade econômica e 
na garantia de que a logística empregada possa manter a qualidade e oferta dos 
produtos.  

Há também a proposta da revisão do layout interno do restaurante para ajustar 
à modalidade do takeout e garantia da experiência de consumo mais próxima da 
realizada nas instalações do restaurante.  
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Como estratégia de melhoria contínua, revisar os processos de toda a cadeia, 
avaliar, propor e implementar as adequações para garantir a melhor qualidade de 
oferta e experiência de alimentação aos clientes. 

 
 
 
16. Fontes bibliográficas utilizadas no preenchimento do formulário 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6h51OEzUT4s 
“Conheça o Quintana Gastronomia, em Curitiba - Paraná” 
Produzido em 9 de set. de 2019 
Duração: 6min 17s 
 
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/271508/restaurante-de-curitiba-segue-
linha-da-
ecogastrono.htm?fbclid=IwAR04jb7QFbmqrBPkkQ7pDP5zdY0YwkFS8UwnZe9EW-
WkZJO3rjWVCJqh3K0 
 
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2019/07/chef-cria-abelhas-e-pancs-em-seu-
restaurante-lixo-zero-no-meio-de-curitiba.shtml 
 
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/restaurantes/bom-bonito-e-barato-
no-batel/ 

 
https://www1.folha.uol.com.br/comida/2019/07/de-todas-as-cores-feijao-e-a-cara-do-
brasil.shtml 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6h51OEzUT4s
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/271508/restaurante-de-curitiba-segue-linha-da-ecogastrono.htm?fbclid=IwAR04jb7QFbmqrBPkkQ7pDP5zdY0YwkFS8UwnZe9EW-WkZJO3rjWVCJqh3K0
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/271508/restaurante-de-curitiba-segue-linha-da-ecogastrono.htm?fbclid=IwAR04jb7QFbmqrBPkkQ7pDP5zdY0YwkFS8UwnZe9EW-WkZJO3rjWVCJqh3K0
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/271508/restaurante-de-curitiba-segue-linha-da-ecogastrono.htm?fbclid=IwAR04jb7QFbmqrBPkkQ7pDP5zdY0YwkFS8UwnZe9EW-WkZJO3rjWVCJqh3K0
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