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Resumo 

O presente artigo apresenta as discussões em torno do uso do poder de compra do 

Estado, assim como os limites e as possibilidades do uso desta ferramenta quando utilizada 

em favor do desenvolvimento local. Para tanto, será apresentada (i) uma síntese das 

discussões sobre desenvolvimento e sobre desenvolvimento local no Brasil, assim como (ii) 

uma análise das discussões que têm ocorrido em torno do uso do poder de compra do Estado 

no país, onde é realizada uma classificação dos diferentes tipos de uso do poder de compra; 

(iii) É apresentada uma proposta de ferramenta de análise de casos de uso do poder de compra 

do Estado, e, por fim, (iv) são demonstrados os resultados da aplicação da ferramenta à 

experiência do município de Conchal, que realizou as compras de merenda escolar 

favorecendo a agricultura familiar local através das possibilidades oferecidas pelo PNAE. 

 

Palavras chave: Desenvolvimento Local, Compras Públicas, Uso do Poder de Compra do 

Estado. 

Introdução 

 

 

Principalmente a partir do início da última década, o Brasil tem passado por 

transformações econômicas significativas, marcadas pelo aumento das riquezas e do PIB e 

pela redução da pobreza absoluta e das desigualdades sociais e regionais. No entanto, ainda 

existe um grande abismo entre os resultados alcançados e o que seria o necessário em relação 

às reduções destas desigualdades para garantir, ao menos, condições dignas de renda e 

trabalho a todos os habitantes do país (BARROS et al, 2010). Sendo assim, continua sendo 

necessária a realização de políticas públicas que contribuam para um crescimento econômico 

cada vez mais inclusivo, que privilegie os setores até então desfavorecidos de nossa 

sociedade, fortalecendo as economias locais e diminuindo também as desigualdades regionais.  

Dentre as três esferas de governo brasileiras, os governos municipais são os que mais 

apresentam dificuldades para realizar ações voltadas ao combate à pobreza, redução das 

desigualdades ou desenvolvimento econômico, uma vez que nosso atual modelo tributário 

centraliza a maior parte dos recursos econômicos nos âmbitos federal e estadual, mas 

responsabiliza os municípios pela execução e pela oferta da maioria das políticas públicas 

(VAZ & CALDAS, 2006). O que justifica a necessidade da realização de estratégias públicas 

de desenvolvimento em nível local. 
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Tendo em vista que, entre diversas possibilidades, que o desenvolvimento local possa 

acontecer através do direcionamento de recursos públicos, o presente estudo irá discutir uma 

das alternativas de políticas públicas que pode ser utilizada como instrumento de 

desenvolvimento local, o uso do poder de compra do Estado.  Uma vez que o objetivo geral 

deste trabalho foi o de identificar os limites e as possibilidades de usar-se o poder de compra 

do Estado como estratégia de desenvolvimento local nos municípios brasileiros. 

 A atenção deste objetivo foi buscada através dos objetivos específicos de (i) discutir 

as noções de desenvolvimento e as possibilidades de desenvolvimento local no Brasil; (ii) 

apresentar uma síntese das discussões sobre Poder de Compra do Estado no Brasil; (iii) 

sistematizar elementos para a análise de experiências de uso do poder de compra do Estado 

em municípios brasileiros buscando: (a) compreender as características da experiência de uso 

do poder de compra; (b) os impactos desta experiência sobre os produtores/prestadores de 

serviço beneficiados; (c) os limites e as possibilidades da realização da experiência. E, por 

fim, a aplicação da sistematização do ponto anterior a um caso de uso de poder de compra do 

Estado do município de Conchal, situado no interior do estado de São Paulo, que prioriza os 

agricultores familiares na totalidade das compras feitas para a merenda escolar com os 

recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

 

 

Noções de desenvolvimento 

 

 

O caminho escolhido para dar início a esta discussão foi a análise do texto “atribuindo 

sentido (s) à noção de desenvolvimento” (MALUF, 2000). O autor apresenta diferentes 

formas de entender o que é desenvolvimento, e o modo pelo qual elas vão se modificando e 

sendo aprimoradas ao longo do tempo. A análise de MALUF é bastante completa, e requer 

uma série de pressupostos teóricos para ser compreendida adequadamente, de modo que para 

os fins deste artigo serão apresentados apenas alguns pontos de seu texto, sendo eles, a 

existência de distintas noções de desenvolvimento, a relação entre dinamismo econômico e 

equidade, a opção pelo conceito de diversidade qualitativa e pela erradicação da pobreza. 

MALUF apresenta os sentidos que vários autores atribuíram ao desenvolvimento, que 

neste trabalho serão distribuídos em três grupos: O primeiro deles é dos atores e teóricos que 

por muito tempo consideraram desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, 

de industrialização ou então de modernização; Também foram apontadas as teorias que 

refutam a idéia de desenvolvimento, ou que pretendem superá-la; Assim como foram 

apresentados os teóricos que acreditam que a idéia de desenvolvimento econômico é 

insuficiente e equivocada, e que há opções mais completas de se entender o desenvolvimento, 

como é o caso dos teóricos do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano e do 

desenvolvimento sustentável. 

Para o primeiro grupo, o crescimento econômico em si seria capaz de trazer benefícios 

a todas as camadas da sociedade. No entanto, MALUF demonstra que as tentativas de 

promover o crescimento econômico em países com grande desigualdade social não foram 

suficiente para reduzir a pobreza, mas pelo contrário: “quanto maior a desigualdade inicial, 

menores os ganhos para os pobres com o crescimento econômico” (MALUF, 2000). 

Sendo assim, a partir do resultado de manutenção da pobreza, e até mesmo de 

crescimento das desigualdades nos países nos quais foram aplicadas estratégias de 
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desenvolvimento econômico em meados do século passado, surgiram diversos teóricos 

criticando e negando a idéia de desenvolvimento, ou mesmo tentando superá-la, estes autores 

são chamados por MALUF de “pessimistas” do desenvolvimento. Entre eles, também há as 

correntes que contrariam o ideal modernizador do desenvolvimento, ocidental e eurocentrado, 

por entender as demais sociedades não como diferentes, mais como sociedades em diferentes 

graus de modernização, ou mesmo como menos “civilizadas”, menos “evoluídas”. E é a 

rejeição destes conceitos que os faz rejeitar também a noção de desenvolvimento. 

O último grupo é representado por autores como SEN (1988), que concebe o termo 

desenvolvimento como um conceito incompleto e em constante mutação, dada as alterações 

do que seria para cada comunidade em particular uma condição de existência suficiente para 

ser considerada uma “vida boa”, pois, visto deste modo, o significado do termo dependeria 

das aspirações e das necessidades particulares de cada comunidade. Anos depois, SEN viria a 

resignificar o termo e entender desenvolvimento como “liberdade”, ou seja, como a 

possibilidade de garantir as pessoas condições de acessar não apenas a bens e direitos sociais 

e políticos, mas as aspirações peculiares a cada comunidade. 

 E é a esta corrente de pensamento que MALUF está ligado, de modo que a definição 

feita pelo autor de desenvolvimento é “o processo sustentável de melhoria da qualidade de 

vida de uma sociedade, com os fins e os meios definidos pela própria sociedade que está 

buscando ou vivenciando este processo” (MALUF, 2000). É a partir desta perspectiva que o 

texto de MALUF analisa a relação entre dinamismo econômico e equidade, e assume uma 

opção pela erradicação da pobreza e pelo conceito de diversidade qualitativa. 

MALUF apresenta a relação entre dinamismo econômico e equidade de renda, ou seja, 

a relação entre a industrialização e crescimento econômico de um lado e do não alcance a 

equidade social e econômica, de outro a partir do exemplo da América Latina. MALUF 

afirma que os dois pontos não são a mesma coisa, e portanto não podem ser alcançados 

simultaneamente se entendidos como conseqüência um do outro, mas estão relacionados, uma 

vez que o crescimento econômico é visto pelo autor como apenas um dos requisitos para a 

erradicação da pobreza.  

Outro ponto importante é a impossibilidade de definir uma estratégia única para 

alcançar desenvolvimento, tendo em vista diferentes características de organização social, 

cultural e política de cada país, que por sua vez também são internamente complexos, ou seja, 

não é possível alcançar o desenvolvimento através de uma “receita generalizada” a ser 

seguida por todos os países igualmente, uma vez que o desenvolvimento de cada país também 

depende de sua condição inicial, de sua estrutura interna (cultura, desigualdade, e de decisões 

políticas).  

Daí emerge a refutação da idéia de uma sociedade melhor, uma vez que esta 

conceituação pressupõe um ideal basicamente homogeneizado de sociedade que seria o ideal, 

colocando todas as demais formas de organizações sociais como inferiores, é esta a maneira 

de entender a diversidade que MAULF chama de quantitativa. É sob a ótica da diversidade 

quantitativa que esta presente o conceito de subdesenvolvimento, pressupondo o 

desenvolvimento como uma forma dos menos ricos, dos mais “atrasados”, chegarem a 

condição dos mais ricos, dos mais “evoluídos”.  

Já a diversidade qualitativa trata os processos sociais como diferentes uns dos outros, 

havendo várias formas de diversidade (cultural, institucional, humana e natural), sob esta 

ótima não há hierarquias nem padrões a serem seguidos. O que explica o fracasso das 

políticas padronizadas disseminadas pelo FMI e pelo Banco Mundial nas décadas de 1980 e 
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1990 de, por si só, aumentarem a renda e promoveram a equidade social, sob lógicas tão 

distintas como são as dos países que seguiram as suas diretrizes. 

Sob a perspectiva de MALUF, a equidade social não é apenas o aumento do nível de 

renda dos mais pobres, mas a redução das desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres 

daquela sociedade, o autor deixa clara a relevância de se trabalhar ativamente em busca da 

redução das desigualdades assim como pela erradicação da pobreza. 

Deste modo, é possível perceber que a conceituação do termo desenvolvimento está 

em constante disputa. Não cabe aos fins deste trabalho fazer uma análise mais aprofundada 

dos motivos que levam a esta disputa nem as suas origens. O que se pretendeu foi demonstrar 

que para este trabalho o termo desenvolvimento faz sentido e será usado, sendo entendido 

como a capacidade de determinada sociedade de reduzir as iniqüidades e promover qualidade 

de vida de acordo com os parâmetros estabelecidos por esta própria sociedade para definir 

vida e qualidade. Ficando excluída desta definição qualquer possibilidade de hierarquização 

ou normatização do desenvolvimento. 

 

 

Considerações sobre o desenvolvimento local no Brasil 

 

 

Tendo colocado o que será considerado desenvolvimento para este trabalho, iremos 

agora apresentar uma breve discussão sobre desenvolvimento local, para em seguida 

apresentar algumas ações que estão sendo realizadas em busca da promoção do 

desenvolvimento local no Brasil. 

  O desenvolvimento local é um tema controverso entre especialistas, notando-se duas 

diferentes e divergentes visões preponderantes nesse debate. A primeira delas defendendo que 

o desenvolvimento local seria apenas a “expressão espacial de um novo arranjo industrial”, ou 

seja, a reprodução da lógica de desenvolvimento internacional em esferas menores. A segunda 

visão atesta que o desenvolvimento local possui uma dinâmica própria, que na maioria dos 

casos pode ser entendida como contra hegemônica, indo além da dimensão econômica e 

estando completamente relacionada a dimensões culturais, sociais e ambientais. Entre essas 

duas visões é possível afirmar que existem outras que variam de um extremo a outro entre as 

duas. 

  A discussão do desenvolvimento local também se faz complexa pela dificuldade de se 

conceituar o “local”, pois corremos o risco de entender o local apenas como um recorte 

administrativo, ou um conjunto de entes administrativos, circunscrito e limitado ao conjunto 

de ações e relações delimitadas pelas fronteiras de um município. Quando também é possível 

entende-lo de forma mais ampla, considerando os limites e as profundidades das relações 

comerciais, culturais e políticas que transcendem tais fronteiras, ou mesmo como a relação 

interna a bairros dentro de municípios, recortes em um único bairro ou em um grupo de 

municípios a depender da dinâmica local e das relações nela estabelecidas. 

  O aumento da demanda por experiências locais se dá devido às consequentes crises 

passadas pelo sistema capitalista, como o choque do petróleo no fim dos anos 70, pela 

recessão e crise da dívida do início dos anos 80, além do desemprego e inflação que 

vigoravam naquela época.  Deste modo, podemos entender o desenvolvimento local como um 

desafio, apoiando-se basicamente na idéia de que as localidades e territórios dispõem de 

recursos econômicos, humanos, institucionais, ambientais e culturais, além de economias de 
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escala não exploradas, que constituem seu potencial de desenvolvimento. (BARQUERO, 

1999).  

 Autores como DOWBOR (2009) demonstram que o Governo Federal e alguns 

governos estaduais têm realizado diversas ações de apoio ao desenvolvimento local, 

principalmente no que tange ao apoio ao micro crédito e ao fortalecimento das MPE’ s, tal 

situação é facilitada pela atual conjuntura econômica nacional e multiplicada pela 

coexistência de ações de erradicação da pobreza e redução das desigualdades. Mas é 

importante ressaltar que o desenvolvimento local não pode ser entendido como algo gerado 

exclusivamente pela chegada de políticas das grandes esferas de governo, mas as próprias 

comunidades locais podem e têm se organizado para realizar ações com este objetivo, a 

exemplo das voltadas para a geração de emprego e renda:  
 

Pensar que só a grande iniciativa resolve é desconhecer o poder da progressão 
geométrica. Pequenas iniciativas que se multiplicam, se convertem em grandes 
políticas. Apoiar as iniciativas que surgem na base da sociedade equivale a abrir 

uma grande avenida para a inclusão produtiva das maiorias.    
          (DOWBOR , 2009) 

 

De modo que as discussões que se seguem sobre compras públicas e sobre o poder de 

compra do Estado, objetivam permitir a análise dos limites e das possibilidades do uso do 

poder de compra do Estado como instrumento de desenvolvimento local. 

 

Poder de Compra do Estado 

 

Já em 1998 as compras públicas representaram 8,7 % do PIB mundial, das quais 65% 

foram realizadas por governos subnacionais (MARQUES, 2005). Em suas três esferas, o 
governo brasileiro também precisa adquirir bens e serviços para manter sua estrutura e exercer 

suas funções, de modo que a soma das compras públicas nos três níveis do governo 

movimenta cerca de 10% do PIB do país (BIDERMAN, 2006).   

É justamente pela magnitude e pela influência das compras públicas, em toda a 

economia nacional e mundial, que o poder público não pode realizar suas aquisições da 

mesma forma que os entes privados o fazem, pois a destinação dos recursos públicos pode 

gerar diversos outros benefícios sociais de acordo com a decisão de como serão gastos estes 

recursos, podendo, no caso brasileiro, auxiliar na realização dos objetivos do Estado 

estabelecidos no preâmbulo de sua Constituição de “assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça”. Esta grande influência vem sendo denominada pelos estudiosos do tema como o 

poder de compra governamental ou poder de compra do Estado.  

O uso do poder de compra do Estado acontece quando há um planejamento sobre 

como serão gastos estes recurso, de forma a trazer retornos sociais de médio e longo prazo 

que transpassem a aquisição dos bens e serviços ou permitam a universalidade da oferta de 

bens e serviços estratégicos. De acordo com o Ministério do Planejamento, o uso do poder de 

compra do Estado pode ser entendido como: 

“...o direcionamento da demanda por bens e serviços do Estado para desenvolver 

a economia local, micro e pequenas empresas e setores sensíveis da economia 
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ou de interesse estratégico, gerando emprego e renda e primando pelo 

desenvolvimento econômico sustentável.” 

(MPOG/SLTI,2007) 

No cenário internacional o uso do poder de compra do Estado é uma prática constante, 

e faz parte das estratégias de desenvolvimento da maioria dos países, como afirma a OMC 

(Organização Mundial do Comércio), em sua página virtual: “Numerosos membros da OMC 

utilizam suas decisões de compras públicas como meio de alcançar objetivos de suas políticas 

nacionais para determinados setores econômicos ou grupos sociais” (OMC, 2011).  

No Brasil, a discussão sobre a substituição do paradigma da eficiência, pela associação 

da eficiência ao uso do poder de compra do estado ainda é recente, de modo que as atuais 

práticas de compras públicas ainda são demasiadamente complexas e, por diversos fatores, 

acabam por excluir os pequenos produtores dos processos de concorrência (LIMA, 2009). O 

que tem levado a existência de diversas iniciativas da utilização do poder de compra do 

Estado no Brasil. 

Há várias possibilidades de classificação para as experiências brasileiras, no entanto, 

para os fins deste trabalho, iremos considerar que as possibilidades do uso do poder de 

compra do Estado podem ser classificadas em quatro principais categorias, sendo elas: (i) As 

Compras Sustentáveis onde há a priorização e o favorecimento de materiais, processos e 

destinação dos dejetos resultantes das compras que minimizem os prejuízos ao meio 

ambiente; (ii) As Compras de Fomento que beneficiem a indústria e o desenvolvimento de 

tecnologias nacionais; (iii) as Compras de Escala que buscam garantir a qualidade e a 

universalidade de bens estratégicos através de ganhos com compras em escala e (iv) as 
Compras Sociais onde há o favorecimento de fornecedores socialmente estratégicos, de 

modo a fomentar a geração de emprego e renda 

 

 

Análise de Experiências de Uso do Poder de Compra do Estado em Âmbito Municipal 

 

 

Para facilitar a coleta de dados, a análise e a comparação dos casos de uso do poder de 

compra do Estado foi desenvolvida a ferramenta de análise a seguir. A ferramenta busca 

compreender o funcionamento das experiências, assim como os impactos mais imediatos da 

mesma sobre os produtores beneficiados, os responsáveis pela aquisição e aqueles que 

receberam o produto adquirido por meio das compras sociais. Não se trata de uma ferramenta 

de avaliação, e sim de análise, mas, para os fins do presente trabalho, utilizaremos alguns dos 

elementos presentes na metodologia de pesquisa avaliativa proposta por DRAIBE (2001), 

entre outros autores do campo da análise de políticas públicas. 

As informações dos eixos que se seguem estão baseadas exclusivamente em pesquisa 

de campo, entrevistas semi-estruturadas e análise focal, contendo os itens de “A” a “S”. O  

primeiro eixo é denominado “Caracterização da Experiência” e contém os itens de “A” a 

“I”, este eixo foi estruturado com base nos elementos de análise  das avaliações de processo, 

proposto por DRAIBE (2001). O segundo eixo, “Ações destinadas a caracterização da 

experiência”, contém os itens de “J” a “N e também pode ser entendido como parte do 

sistema logísticos e operacionls de DRAIBE (2001). O terceiro eixo, “qualidade dos bens/ 

serviços adquiridos” contém os itens “O” e “P” que podem ser enquadrados na análise de 

eficácia, proposta por DRAIBE (2001). E, por fim, no quarto eixo, “impactos para as 
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organizações beneficiadas” estão os itens de “Q” a “S” que buscam identificar os ganhos e 

aprendizados que as instituições beneficiadas tiveram através da experiência, sob a 

perspectiva de ganhos institucionais entendida como parte dos efeitos sob a perspectiva de 

DRAIBE (2001).  

 

 

Tabela 1 - Instrumento de análise de casos de uso de poder de compra do Estado 

Eixos Elementos de análise 
Indicadores / Método de 

coleta dos dados 

Caracterização 

da experiência 

A Tipo de uso do poder de compra do Estado Análise de campo 

B Objetivos / Razões que justificam a prática Entrevista 

C Período de duração da experiência Análise de campo 

D Orçamentos (anual e mensal) Análise de campo 

E Parcerias Análise de campo 

F Origens dos recursos Análise de campo 

G Responsáveis  Análise de campo 

H Ações de monitoramento/ avaliação interna  Entrevista 

I Quantidade de atores beneficiados Análise de campo 

Ações 

destinadas a 

realização da 

experiência 

J Normatização   Análise de campo 

K Alteração  nos  processos de compras Entrevista 

L 
Estratégias de divulgação/ sensibilização dos 

fornecedores 
Entrevista 

M 
Capacitação de pessoal responsável pela 

implementação da ação 
Entrevista 

N Apoio/ Instruções aos fornecedores Entrevista 

Qualidade dos 

bens/ produtos 

adquiridos 

O 
Qualidade dos bens/ serviços adquiridos 

Entrevista  

P Cumprimento dos prazos de entrega Análise de campo 

impactos para 

as orgânicos 

beneficiadas* 

Q Verba obtida por fornecedor Análise de campo 

R Melhorias da produção/serviço Entrevista 

S Período de fornecimento para o ator público Análise de campo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Cada um dos eixos possui uma série de elementos a serem analisados, que por sua vez 

correspondem a uma estratégia de coleta dos dados necessários para a composição das 

informações solicitadas nos elementos de análise. Não há problemas se as experiências que 

vierem a ser analisadas nas possuírem, ou não se enquadrarem em um ou mais eixos, assim 

como a pesquisa pode mostrar que seja necessário incluir outros pontos não incluídos no 

instrumento, tendo em vista as especificidades de cada caso, já que esta proposta de 

instrumento de análise é útil apenas como uma roteiro para analisar as experiência de forma 

embasa e sistemática.  
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A Experiência do Município de Conchal 

 

 

A ferramenta de análise apresentada no capítulo anterior foi aplicada à experiência do 

município de Conchal que realiza chamadas públicas para a aquisição de produtos agrícolas 

para a merenda escolar com os recursos do PNAE priorizando os agricultores familiares no 

processo de aquisição que utiliza estes recursos, baseando-se na Lei Federal nº 11.947, de 

16/07/2009 e na resolução nº 38 do FNDE. Previamente a apresentação da experiência será 

apresentada uma breve caracterização do município realizada com base na Plataforma Básica 

da FGV para compreender a relevância da iniciativa e as suas possibilidades de 

desenvolvimento em nível local especificamente para o município de Concha. 

Situado na região oeste do interior do estado de São Paulo, com população de 25.229 

habitantes e extensão territorial de 182.793 Km² o município é constituído prioritariamente 

pela produção agropecuária, onde destacam-se a produção de laranja, cana-de-açúcar e 

objetos de couro. Conchal depende financeiramente de repasse de recursos externos, uma vez 

que mais da metade de sua receita é composta por estas verbas. No entanto, tanto a receita 

própria quanto a de repassem analisadas nos período de 1999 a 2007 estão em contínuo 

processo de crescimento, e o crescimento da receita própria é mais expansivo. 

Os dados da frota do município nos ajudam a perceber uma de suas características 

marcantes, sua base agrícola, já que parte significativa da mesma é composta por caminhões 

trator, caminhonetes e caminhonetas. E ainda que a cobertura de infra-estrutura e serviços seja 

alta, o município apresenta uma alta mortalidade infantil e alta concentração de nascidos com 

baixo peso. Podemos supor que parte da explicação esteja no fato de que a cobertura total das 

famílias do município aos programas de saúde públicos só chegou a estar próxima de sua 

conclusão no ano de 2008. 

Quanto a educação, os resultados de desempenho atualmente alcançados no Ideb 

superam os resultados esperados na projeção para os próximos anos. Este resultado é bastante 

positivo se comparado a média nacional. Mas a taxa de distorção idade série nos anos finais 

dos ciclos do ensino fundamental é preocupante, o que pode significar problemas nos anos 

que precedem estas fases, em razão da política de progressão continuada adotado no Estado 

de São Paulo. Quanto a renda familiar o município possui um elevado número proporcional 

de famílias de baixa renda, de modo que 16,6% das famílias recebem auxílio do PBF, e a 

cobertura atual só atende 74% das famílias que se enquadram no perfil do programa. A 

análise destes dados nos permite afirmar que Conchal poder ser caracterizado como um 

município pequeno, onde os aspectos relativos a qualidade de vida e crescimento da renda 

estão evoluindo. No entanto, a maior parte da população do município ainda possui um 

padrão de renda incompatível com a cobertura de suas necessidades básicas. 

Toda a merenda fornecida nas 24 escolas do município é preparada em uma cozinha 

centralizada, denominada cozinha piloto, e depois transportada para as unidades escolares, 

tendo em vista a relativa proximidade das unidades com o centro da cidade. O que faz com 

seja grande a influência da nutricionista na cidade, por ser ela a responsável pela elaboração 

de todo o cardápio de merenda escolar do município, análise da qualidade dos produtos 

adquiridos, e realização do pedido de compra para a merenda escolar de Conchal.  Cabe 

informar que o município de Conchal já vinha realizando algumas experiências positivas no 

que diz respeito a merenda escolar, de modo que nos anos de 2005 e 2008 recebeu o premio 

“Gestor Eficiente da Merenda Escolar” que é anualmente dedicado pela OSCIP “Ação Fome 

Zero”.  
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Podemos classificar a experiência de Conchal como um caso de uso do poder de 

compra do Estado do tipo Compras Sociais. De acordo com o diretor do departamento de 

Licitação e Compras de Conchal, a primeira chamada pública teve inicio em julho de 2010, 

para este o exercício o FNDE destinou R$ 349.824,00 em recursos do PNAE ao município de 

Conchal, a totalidade destes recursos foi destinada a agricultura familiar, no entanto foram 

utilizados apenas 88,5% destes recursos, tendo em vista que os preços não atingiram a 

estimativa inicial e que nem todos os itens agrícolas tiveram famílias de agricultores que 

pudessem oferecê-los, totalizando R$ 309.550,00 destinados a agricultores familiares. 

Atualmente há 3 cooperativas de agricultores que fornecem os produtos, a Cooperativa de 

Araras, na qual estão cooperados os agricultores de Conchal, e que possui 58 famílias, a  

cooperativa de Itapira, onde estão cooperadas 7 famílias e a cooperativa de Minas, que é 

constituída por 13 famílias, totalizando 78 famílias, ou seja, atores beneficiados. Ainda que os 

agricultores locais tenham preferência, caso seu preço esteja muito fora da média ou não haja 

a produção do bem na região a próxima cooperativa mais próxima é a escolhida. Os pedidos 

são realizados quinzenalmente e o pagamente é feito às famílias mensalmente. 

O processo das chamadas públicas possui algumas diferenças em relação aos 

processos licitatórios, pois como os produtores locais têm preferência se puderem comprovar 

que o preço proposto é igual ou inferior ao de mercado é necessário fazer uma análise das 

propostas e dar preferência aos produtores locais ainda que seu preço seja superior ao de 

algum outro produtor, mas igual ao de mercado, que no caso de Conchal é determinado pela 

média dos valores oferecidos. Essa etapa é um pouco mais complexa do que os processos de 

licitação comum, pois, se, por exemplo, a cooperativa de produtores locais oferecer um preço 

muito superior ao de mercado, ou não produzir determinado item, a seguinte cooperativa mais 

próxima do município terá preferência, ainda que seu preço não seja o menor entre os 

ofertantes. 

Outro ponto importante nesse processo é a separação da concorrência por itens e não 

por lotes, ou seja, cada item da cesta de alimentos sofreu uma concorrência diferente, dessa 

forma os produtores locais não foram prejudicados, pois puderam concorrer apenas nos itens 

em que eram produtores. 

Tanto a nutricionista do município quanto a equipe do departamento de Licitação e 

compras de Conchal participaram de fóruns e encontros sobre a merenda escolar, mas a 

participação nesses eventos não deixou claro quais os procedimentos que deveriam ser 

adotados para a correta aquisição de agricultores familiares, priorizando os locais. Por isso a 

equipe do departamento de Licitação e Compras visitou os responsáveis pelas compras com 

recursos do FNDE de outros quatro municípios, sendo eles Holambra, Artur Nogueira, Araras 

e Mogi mirim, no entanto, nenhum destes municípios tinha clareza de quais práticas deveriam 

ser adotadas, de modo que alguns deles, inclusive, cometiam erros em questões que estavam 

claras na lei. Considerando que a lei e a resolução são bastante recentes, a alternativa adotada 

de realizar a pesquisa em outros municípios não veio a ser a melhor opção, porque as práticas 

ainda eram recentes e não estavam totalmente consolidadas. Sendo assim, os membros do 

departamento de Licitação e Compras se dedicaram por quatro meses a leitura da legislação e 

da resolução específicas, pesquisas em meios digitais e leitura de outros editais de chamada 

pública para a agricultura familiar. 

De acordo com a nutricionista do município, a qualidade dos produtos entregues pelos 

agricultores familiares é em geral satisfatória. No entanto, em alguns casos, algumas 

características como a pré-lavagem dos produtos e o modo como eram organizados para a 

entrega não estavam de acordo com os padrões estabelecidos, mas as questões foram 
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resolvidas por contatos com as famílias, que adequaram-se às exigências. Os problemas 

observados estiveram relacionadas principalmente á cooperativa de Minas. A maioria dos 

prazos de entrega também conseguiu ser cumprida. Nos casos em que houve problemas com a 

produção de algum item os agricultores de Conchal entraram em contato para negociar a 

substituição mais adequada. No entanto, foram relatados alguns casos em que as duas outras 

cooperativas não conseguiram entregar os produtos a tempo e não avisaram previamente. 

Nestes casos também foi necessário conversar com os fornecedores para evitar novos 

problemas. 

A partir do aprendizado com a primeira experiência a nutricionista do município se 

reuniu com alguns agricultores familiares do município para saber quais os principais 

produtos produzidos na região. O resultado foi a inclusão de alguns itens que não estavam 

previstos no cardápio da merenda escolar, como berinjela, rúcula e peixes, assim como de 

suco de laranja natural na merenda do município, de modo a aumentar a possibilidade dos 

agricultores familiares fornecerem para Conchal. 

A Casa da Agricultura do município ajudou a divulgar a oportunidade e motivou os 

agricultores a se associarem a cooperativa de Araras, para que pudessem ter o CNPJ e os 

demais itens necessários para realizar o fornecimento de produtos para a prefeitura. Além 

disso, a casa de agricultura auxiliou os agricultores familiares de Conchal a se sentiram 

confiantes para criar uma cooperativa própria, de modo a participarem de forma autônoma das 

próximas chamadas públicas.   

Tendo em vista que a verba do PNAE é apenas de complementação e que o município 

de Conchal precisa complementar os recursos destinados a gastos com merenda escolar em 

74%, podemos considerar que a existência de outras possibilidades de favorecimento, além da 

oportunidade oferecida pelo FNDE, é desejável, pois assim como Conchal, diversos outros 

municípios possuem grande parte de agricultores familiares em seus habitantes que possuem 

dificuldade de se manter uma vez que o modelo de produção agrícola que mais recebeu 

incentivos para investimento no país foi o baseado em latifúndio e monocultura, com ênfase 

na produção de cana-de-açúcar e soja, esta opção auxiliou na manutenção da situação inercial 

de concentração de renda no campo, e aumentou a dificuldade dos pequenos produtores de 

manterem-se no mercado (NADINE e ROBERIO, S/D).  

 

 

Considerações finais 

 

 

No que diz respeito ao uso do poder de compra do Estado foi possível observar uma 

tendência, já apresentada por LIMA, B. (2009) de substituição do paradigma da eficiência 

pela associação da eficiência ao uso do poder de compra de Estado. Esta afirmação se sustenta 

pela existência de práticas recentes e mesmo pela consolidação de legislações em todas as 

áreas apresentadas por este estudo (compras sustentáveis, de fomento, de escala e sociais). 

A estratégia de poder de compra é, e precisa ser, diferente de acordo com a relevância, 

característica e escala do bem ou serviço a ser adquirido. Do mesmo modo que não parece 

adequado atribuir ao governo federal a iniciativa de fazer aquisições exclusivamente de 

cooperativas ou de iniciativas familiares, também não parece adequado atribuir a aquisição de 

bens ou serviços estratégicos e com fortes ganhos de escala como é caso dos livros didáticos, 

aos municípios. Compras de características e objetivos diferenciados precisam de estratégias 

de uso de poder de Compra diferenciadas.  
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Da mesma forma que não é preciso, nem desejável, que as estratégias de uso do poder 

de compra do estado sejam utilizadas isoladamente. Não só as combinações são possíveis, 

como seu uso parece potencializar os ganhos da experiência, especialmente se seu objetivo for 

promover o desenvolvimento em esfera local. Além disso, as iniciativas de caráter local 

também podem ser promovidas ou financiadas por órgãos federais e estaduais, como é o caso 

do PRONAF, senso assim, não há uma regra rígida sobre o que pode e o que não pode ser 

feito, e sim a necessidade de estar atendo para as características do país e a promoção de 

políticas sensíveis a suas necessidades e as suas potencialidades.  

No entanto, a efetiva mudança de paradigma e utilização massiva do poder de compra 

do Estado prescinde de profundas alterações no nosso atual modelo de compras públicas, pois 

a partir de uma análise da 8.666/93 e das práticas utilizadas nos processos de compras 

públicas no Brasil contemporânea é possível perceber que nossa atual estrutura de controle é 

demasiadamente custosa, não é capaz de impedir as práticas de corrupção e limita muito todas 

as possibilidades de uso do poder de compra do Estado, inclusive as que já estão previstas por 

legislação. 

Quanto ao instrumento de análise proposto, após sua aplicação em campo é possível 

afirmar que ele se mostrou apropriado. No decorrer da análise da experiência foram 

observados outros pontos relevantes a serem considerados, que podem se alterar de acordo 

com a natureza de cada caso estudado. Cabe afirmar que a proposta faz parte de um cenário 

novo e em construção, de modo que ainda cabem ajustem e aperfeiçoamentos que não foram 

possíveis neste trabalho, ou que venham a ser necessários com futuras alterações nas 

características do uso do poder de compra do Estado. Neste ponto cabe lembrar a dificuldade 

encontrada por este estudo de identificar casos de estudo, o que não pareceu ser fruto da não 

existência de casos, mas do negligenciamento da existência e da importância do uso do poder 

de compra do Estado, de modo que os casos não são devidamente destacados e noticiados.  

A partir destes resultados podemos afirmar que é possível e desejável realizar 

estratégias públicas de desenvolvimento local, e que estas estratégias podem partir da 

articulação de práticas já consolidadas da ação pública com algumas modificações que 

objetivem o desenvolvimento local, como é o caso do direcionamento das ações do uso de 

poder de compra do Estado. Também foi possível observar, através da experiências de 

Conchal, que o financiamento destas práticas assim como suas diretrizes, podem surgir das 

três esferas de governo, mas seu efetivo funcionamento irá ser delimitado pela articulação dos 

atores e das instituição previamente estabelecidos em esfera local, ou que venham a se 

estabelecer para a prática de desenvolvimento local. 

Nesse ponto, voltamos às considerações de MALUF, e confirmamos a necessidade de 

considerar os aspectos de organização, culturais, econômicos e políticos, previamente 

estabelecidos nos territórios, ao se formular uma política. No caso das diretrizes do FNDE 

para o PNAE podemos questionar se as exigências para a participação dos agricultores 

familiares ainda não são demasiadamente padronizadas, ainda que a experiência de Conchal 

tenha conseguido superar as dificuldades, pois uma vez que todos os municípios precisam 

possuir um conselho gestor para o repasse das verbas, seria possível atribuir ao conselho a 

responsabilidade de definir critérios para a participação dos agricultores familiares que fossem 

realmente adequados á realidade dos municípios, por exemplo. 

 Sendo assim, é possível encerrar o presente artigo apontando para a necessidade de 

continuidade de pesquisas no âmbito do poder de compra do Estado, pois as práticas são 

recentes e estão em expansão, de modo que será preciso contribuir com um aporte teórico 

adequado para auxiliá-las a sustentarem-se com sucesso. 
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