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Resumo
Apesar dos esforços do governo federal em se comprometer a adquirir a produção de alimentos oriunda
de propriedades familiares, através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a baixa qualificação dos produtores aliada a sua relativa
desorganização tem dificultado o pleno funcionamento deste mecanismo, tão importante no apoio a
produção familiar como alternativa sustentável de renda e promotor da fixação da mão de obra no
campo. Em relação aos produtores rurais, é visível a dificuldade em se organizar e uniformizar seus
produtos, isso demanda uma orientação das práticas de produção, exigindo uma contínua capacitação
dos produtores. Uma das formas utilizadas pelos agricultores para garantir sua ascensão social e
econômica é a agregação de valor por meio da agroindustrialização dos produtos já produzidos por eles.
A presente proposta visa criar núcleos de produtores qualificados, na microrregião vizinha ao
IFFluminense – campus Bom Jesus do Itabapoana, RJ, em gestão e procedimentos burocráticos para
acessar este importante mercado. Esta proposta se complementa com um programa, que visa a
qualificação dos produtores em processamento e embalagem de alimentos com vistas ao fornecimento
de suas produções para a demanda pública de escolas, hospitais e outras instituições que demandem
alimentos de qualidade e a criação de um selo atestando a qualidade social do trabalho no
processamento dos alimentos. O curso de capacitação foi iniciado no município de São Francisco do
Itabapoana, através da Associação de Moradores do Carrapato e EMATER, contando com 20
produtores familiares. Foi elaborado um manual acerca da Gestão de negócios para pequenos
empreendedores como material de apoio às aulas. Acredita-se que tais princípios nortearão a
organização do núcleo de produtores participantes e posterior inclusão produtiva nos mercados
institucionais.
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