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Acrônimos 

ABC  Agência Brasileira de Cooperação (Brazilian Cooperation Agency) 
ABRANDH Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (Brazilian Action for Nutrition and 

Human Rights) 
ACTO Amazon Cooperation Treaty Organization 
AF Agricultura Familiar (Family Farming) 
AGLW FAO Land and Water Service, now Land and Water Division (NRL) 
AOS Administrative and Operational Support 
CA Conservation Agriculture 
CONSEA Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (National Council for Food 

and Nutrition Security) 
CPF Country Programming Framework 
CS Civil Society 
DFID UK Department for International Development 
DSA Daily Subsistence Allowance 
EC European Commission 
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa AgroPecuária ( Brazilian Agricultural Research 

Corporation) 
ESS FAO Statistics Division 
EU European Union 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 
FAOR FAO Representation 
FAO-Rep FAO Representative 
FAOSTAT FAO Statistical Database 
FMD Foot and Mouth Disease 
FPMIS Field Program Management Information System 
FNDE/MEC National Fund for Education Development of the Ministry of Education 
FSN Food Security and Nutrition 
GCP Government Cooperative Program 
GDCP Government Decentralized Cooperative Program 
GESTAR Gestão Ambiental em Áreas Rurais (environmental management in rural areas) 
GoB Government of Brazil 
HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome 
HQ Headquarters 
IBAMA Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente (Brazilian Environment Institute) 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
ICARRD International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (CIRADR in 

Portuguese) 
IFAD International Fund for Agricultural Development (FIDA in Portuguese) 
IFI International Financial Institutions 
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (National Institute of 
Colonization and Agrarian Reform) 
LEG FAO Legal Office 
LoA Letter of Agreement 
LTU Lead Technical Unit 
MDG  Millennium Development Goal 
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (Ministry of Agriculture, 
Livestock  and Food Supply) 
MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário (Ministry of Agrarian Development) 
MDS  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (Ministry of Social 
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Development and Fight against Hunger) 
MMA  Ministerio do Meio Ambient (Ministry of Environment) 
MPA  Ministério de Pesca e Aquicultura (Ministry of Fisheries and Aquaculture) 
MRE  Ministério de Relações Exteriores (Ministry of External Relations) 
NGO  Non Governmental Organization 
NMTPF National Medium-Term Priority Framework 
NTE  Not to be Exceeded 
OSD  Office of Support to Decentralization 
PC  Program Committee 
PFZ  Programa Fome Zero (Zero Hunger Program) 
PNF  Programa Nacional de Florestas (National Forest Programme) 
PNSAN  Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Food and Nutritional 
National Policy) 
ProDoc   Project Document 
RLC FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean 
RP          FAO Regular Program 
RtF  Right to Food (Direito Humano à Alimentação Adequada) 
RtF/FSN  Right to Food/Food Security and Nutrition 
SFB  Serviço Florestal Brasileiro 
SF  Strategic Framework 
SG  School Gardens 
SISAN   Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Food and Nutritional 
Security National System) 
SO  Strategic Objective 
SSC  South South Cooperation 
TA  Technical Assistance 
TCSR   FAO Resource Mobilization and Operations Support Service (formerly TCAP) 
TCDC   Technical Cooperation among Developing Countries 
TCI  FAO Investment Center 
TCDM   FAO Unit for Field Programme Coordination and Results-Based Monitoring 
TCP  FAO Technical Cooperation Program 
TCU  Tribunal de Contas da União (Government Accounting Office) 
ToR  Terms of Reference 
UAP/ABC Unidade de Administração de Projetos/Agência Brasileira de Cooperação (Project 

Administration Unit/Brazilian Cooperation Agency) 
UNCT UN Country Team 
UNHCHR UN High Commissionaire on Human Rights 
UNDAF UN Development Assistance Framework 
UNDP United Nations Development Program 
USAID United States Agency for International Development 
UTF Unilateral Trust Fund Project 
VG The Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to Adequate 

Food in the context of National Food Security 
VR Voluntary Resources 
WB World Bank 
WFP World Food Program 
WFS World Food Summit 
WHO World Health Organization 
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I.  Introdução 

Este documento foi estruturado seguindo as orientações dadas pelo A Guide to the Formulation of 
the Country Programming Framework (2011) em linha com os parâmetros e referências dadas pelos 
Guias de Preparação I e II do UNDAF (2010) elaborados pelo UNDG (do inglês ‘United Nations 
Development Group’, ou seja, ‘Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas’), contemplando os 
principais critérios de avaliação, princípios de programação e guias de planejamento estratégico 
adequado ao papel do SNU. Outros documentos como Guidelines for FAORs Preparing and Using 
NMTPF (do inglês National Medium-Term Priority Framework, ou seja, Marco de Prioridades 
Nacionais de Médio-Prazo de 2006) foram também consultados.   

O presente CPF segue uma abordagem de programa definida pelas necessidades do país, na qual a 
FAO procura apoiar os objetivos estratégicos nacionais e prioridades de desenvolvimento de 
capacidades em linha com o seu mandato (como expressas pelos seus objetivos e prioridades 
regionais e sub-regionais) tais como sugeridas por diferentes agências do Governo. Esta abordagem é 
diferente de uma definição pelas demandas do país onde a FAO atua como uma agência 
implementadora das solicitações de seus países membros. 

Foram entrevistados mais de 45 altos funcionários do Governo brasileiro, de Agências Estatais, 
Agências das Nações Unidas e Organizações Não-Governamentais. O conteúdo das entrevistas é a 
base da Matriz de Prioridades e da Matriz de Resultados apresentadas por esse CPF. Versões 
preliminares desse documento foram discutidas em duas rodadas de apresentações com altos 
funcionários do Governo Brasileiro e circuladas para comentários e sugestões durante um período de 
dois meses. 

A eleição de um brasileiro como Diretor Geral da FAO é reflexo dessa prioridade brasileira à questão 
da segurança alimentar e de uma agenda de cooperação sul-sul As características desse momento de 
transição do país espelham um novo conjunto de prioridades de prazo médio exploradas nesse CPF 
2011. 

A FAO participou ativamente das atividades do UNDAF durante 2011, que está atualmente em 
processo de discussão com o Governo do Brasil, apoiando o seu plano de implementação para 2012-
2015. O presente CPF é elaborado dentro de um momento de reflexão com o Governo do Brasil 
sobre as melhores alternativas de paradigmas e modalidades de atuação do Sistema das Nações 
Unidas (SNU) no país que assegurem as contribuições técnicas da organização aprimorando suas 
funções chave e mandato. 
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II. Análise Situacional 

a) Agricultura 

O agronegócio teve no ano 2012 um  impacto positivo de US$ 79,4 bilhões . A agricultura familiar 
produz 70% dos alimentos consumidos no país.  Como um todo, a agricultura é responsável não 
somente pelo desempenho econômico do país mas também pelas suas realizações sociais.  

O Plano Estratégico de longo prazo (2006-2015) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) aponta o rumo das ações do Governo Brasileiro na promoção do 
desenvolvimento sustentável do país e da geração de benefícios para a sociedade brasileira. Seus 
quatro eixos mais importantes são a promoção da competitividade do agronegócio, o aumento da 
produção de produtos agropecuários não alimentares e não energéticos, a garantia da segurança 
alimentar e a ampliação da participação da agroenergia na matriz energética.  Do ponto de vista de 
política setorial, pode-se destacar o ‘Plano Agrícola 2011-2012’, orçado em R$ 107,21 bilhões, com 
recursos previstos para financiamento de operações de custeio, investimento, comercialização, 
subvenção ao prêmio de seguro rural e apoio à utilização de práticas agronômicas sustentáveis.  

Segundo projeções do MAPA1, os produtos mais dinâmicos na agricultura brasileira deverão ser  
milho, carnes, soja e açúcar, por indicarem maior potencial de crescimento da produção e das 
exportações nos próximos anos. Também é previsto acréscimo de 6,0 milhões de hectares na área 
total plantada em 2021, atingindo 62 milhões de hectares.  

 

b) Desenvolvimento Rural, Agricultura Familiar e Aquicultura Familiar 

O desenvolvimento da agricultura familiar e da aquicultura familiar no Brasil passou por quatro 
avanços principais. O primeiro foi o reconhecimento da agricultura familiar dentro da sociedade 
brasileira enquanto sujeito e setor econômico. O segundo foi a formação de um arcabouço 
institucional para o setor, cabendo citar aqui a lei n° 11.326/2006 que estabelece as diretrizes para a 
Política Nacional da Agricultura Familiar. O terceiro foi a constituição de um conjunto de políticas 
específicas (em especial, de seguro, crédito, assistência técnica e compras públicas) para o segmento. 
O financiamento agrícola, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), passou de R$2,4 bi em 2003/2004 para R$16 bi em 2010/11, incluindo 3 milhões de 
famílias e o microcrédito orientado e acompanhado para 750 mil estabelecimentos familiares; e 
incorporou o a linha PRONAF Mais Alimentos para financiamento de maquinas, implementos e 
equipamentos para o aumento da produtividade. A Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (PNATER) foi reconstruída e vem sendo financiada expressivamente (R$ 46 milhões 
em 2002 para R$ 626 milhões em 2010). Foram criados programa de seguro climático (Seguro da 
Agricultura Familiar e Garantia-Safra, que atinge hoje 1,3 milhões de famílias submetidas às 
vicissitudes climáticas), e de renda (Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar). 
Avançou-se na promoção da autonomia e igualdade das mulheres rurais por meio de programas de 
titulação conjunta obrigatória dos títulos de terra, linhas específicas de crédito, ação setorial de 
assistência técnica e extensão rural, programa de documentação da mulher trabalhadora rural e de 
apoio à organização produtiva. De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, ainda 
utilizados recentemente como base de divulgação pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA)2, foram identificados no Brasil 4,3 milhões de estabelecimentos agropecuários de agricultura 
familiar, abrangendo 12,3 milhões de pessoas e correspondendo a 84,4% do total de módulos 

                                                           
1
  Projeções do MAPA para a safra de 2020/21 em comparação com 2010/2011. Documento disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Ministerio/gestao/projecao/PROJECOES%20DO%20AGRONEGO
CIO%202010-11%20a%202020-21%20-%202_0.pdf 
2
 Revista ‘A New Rural Brazil’ (junho/2010). Disponível em: http://www.mda.gov.br/portal/publicacoes/ 
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agrícolas. Contudo, ocupam uma área de apenas 80,25 milhões de hectares, que corresponde a 
24,3% da área agricultável brasileira. A atividade corresponde a 38% da renda bruta do campo e a 
10% do PIB brasileiro, e produz 70% dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros. Entre 
2003 e 2010, foram assentadas 614 mil famílias, em 46,8 milhões de hectares, com a criação de 
3.383 projetos de assentamento, bem como outras 80 mil famílias via o Programa de Credito 
Fundiário. 

Os resultados do IBGE mostram uma estrutura agrária ainda concentrada no país, além dos 
percentuais já apresentados, a área média dos estabelecimentos familiares era de 18,37 hectares, e a 
dos não familiares, de 309,18 hectares. Apesar disso, as unidades familiares seriam mais produtivas 
do que a agricultura patronal, que gera R$ 358,00 por hectare, enquanto a agricultura familiar 
alcança R$ 677,00 por hectare3. 

c) Pecuária 

Segundo documento do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA)4, em 2012, o 
faturamento bruto da atividade pecuária alcançou R$ 105,4 bilhões crescendo aproximadamente 
7,6% em relação ao ano anterior. Com essa crescente nos últimos anos, o Brasil tem se firmado como 
um dos principais fornecedores de proteínas animais no mercado internacional de alimentos, tendo 
o excedente de sua produção exportado para 215 destinos do globo.  

 

No âmbito da sustentabilidade ambiental destaca-se a implementação dos sistemas de integração 
lavoura, pecuária e floresta. Estes sistemas são de grande importância para uma pecuária mais 
sustentável e produtiva, diminuindo a necessidade de mais desmatamentos e recompondo as áreas 
já desmatadas evitando, assim, o estabelecimento de produção pecuária, com baixa produtividade e 
ambientalmente insustentável. 

d) Pesca e Aquicultura 

Segundo números do MPA em 2009, o setor, como um todo, contribuiu aproximadamente para 0,5% 
do PIB, algo entorno de R$ 5 bilhões. Nesse mesmo ano, 833 mil pessoas envolvidas diretamente na 
pesca estavam cadastradas no MPA e 4 milhões de pessoas são indiretamente dependentes. 
Pescadores artesanais, 600 mil trabalhadores, são responsáveis por 60% da pesca extrativista 
nacional (em torno de 500 mil toneladas por ano).  

Entre 2001-08 a produção pesqueira do Brasil manteve-se praticamente constante, em torno de 1,1 
milhão de toneladas métricas. Segundo dados mais recentes, em 2009, a produção estimada foi 1,24 
milhões de toneladas. A estimativa de produção era em 2011 de 1,43 milhões de toneladas, com a 
aquicultura contribuindo para 570 mil toneladas/ano e a pesca extrativa, tanto marítima quanto 
continental, com cerca de 860 mil toneladas/ano. 

O Governo Federal, por meio do MPA e em colaboração de representações do setor privado e da 
sociedade civil, prepararam um plano de desenvolvimento nacional intitulado “Plano de 
Desenvolvimento Sustentável: Mais Pesca e Aquicultura 2008-2011”5, lançado em 2008. A proposta 
geral do plano é desenvolver uma estratégia de desenvolvimento sustentável do setor, incorporando 
todos os stakeholders e estabelecendo uma política nacional sensível à inclusão social e à 
necessidade de fortalecer a segurança alimentar da população.  

                                                           
3
 Idem 

4
 Plano Agrícola e Pecuária 2011/2012. Disponível em: 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Ministerio/Plano%20Agr%C3%ADcola%20e%20Pecu%C3%A1rio
/Plano_Agricola2011-2012%20-%20ATUALIZADO.pdf 
5
 Cartilha do programa disponível no link da nota 1. 
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Um dos maiores objetivos do plano é recuperar o estoque de recursos marinhos nas águas 
brasileiras, promovendo a pesca marinha e o crescimento da produção da aquicultura marinha e 
continental. O plano prevê investimentos focados na superação de entraves para o desenvolvimento 
sustentável do setor aqüicola e pesqueiro. 

E por fim, o plano antecipa investimentos significativos em pesca industrial e artesanal, assim como 
em aquicultura com o objetivo de aumentar o consumo de peixe (a média de consumo dos 
brasileiros nos últimos anos tem sido de 9kg/habitante e a meta é até o fim de 2015 aumentar para 
12kg/habitante) e melhorar a qualidade de vida de centenas de milhares de famílias pesqueiras. As 
principais diretrizes do plano são a consolidação de uma política de Estado, inclusão social, 
estruturação da cadeia produtiva, fortalecimento do mercado interno, sustentabilidade ambiental, 
mapeamento territorial e organização do setor. 

e) Florestas 

No que se refere à gestão dos recursos florestais destaca-se o processo de descentralização da e 
aprimoramento das ferramentas de controle. A administração das florestas públicas brasileiras 
encontra-se com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio da elaboração de políticas 
florestais. As concessões florestais, fomento e aprimoramento da produção floresta estão sob 
responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro. Cabe ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA6) o controle e a fiscalização das florestas brasileiras; ao 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)7, a administração das unidades 
de conservação instituídas pela União; e ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ),  as ações e 
programas de pesquisa com a flora nacional. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o 
órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)8, a Comissão 
Nacional de Florestas (CONAFLOR9)  implementa o Programa Nacional de Florestas10 e a Comissão de 
Gestão de Florestas Públicas (CGFLOP) assessora o Serviço Florestal Brasileiro.  

 O Programa Nacional de Florestas, foi criado com o objetivo de articular as políticas públicas 
setoriais para promover o desenvolvimento sustentável, conciliando o uso econômico com a 
conservação das florestas brasileiras. A votação do código florestal brasileiro consolidou novas 
diretrizes para o setor.   

A busca do desmatamento controlado e oriundo de áreas licenciadas é parte dos objetivos centrais 
da política florestal brasileira. Cabe, agora, ampliar a atenção dada aos biomas caatinga e cerrado 
como tem sido feito com a região amazônica.  

f) Mudança do Clima e Desertificação 

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças climáticas (INCT), em relatório de 
atividades (2010)11, destaca algumas das prioridades para mitigar a vulnerabilidade e desenvolver a 
adaptação dos setores agrícola, florestal e pesqueiro às mudanças climáticas, instalando estruturas 
de irrigação de drenagem, promovendo a proteção dos pequenos produtores dos riscos inerentes às 
mudanças climáticas. 

                                                           
6
 Disponível em; http://www.ibama.gov.br/ 

7
 Disponível em; http://www.icmbio.gov.br/ 

8
Disponível em;  http://www.mma.gov.br/conama/estr1.cfm 

9
 Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm 

10
 A Comissão Coordenadora do Programa Nacional de Florestas (Conaflor) foi instituída pelo Decreto 

Presidencial 4.864/2003 e tem a finalidade de propor e de avaliar medidas para que sejam cumpridos os 
princípios e as diretrizes das políticas públicas voltadas ao Setor Florestal, de acordo com a Política acional do 
Meio Ambiente e com o Código Florestal (Fonte: Florestas do Brasil em resumo, 2010). 
11

 Disponível em: http://www.ccst.inpe.br/inct/INCT_report_digital_port.pdf 

http://www.ibama.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/
http://www.mma.gov.br/conama/estr1.cfm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm
http://www.ccst.inpe.br/inct/INCT_report_digital_port.pdf
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 No Brasil, os estudos já realizados demonstram que as áreas suscetíveis à desertificação perfazem 
cerca de 1.340.863 km2 (16% do território brasileiro), compreendendo 1.488 municípios (27% do 
total de municípios brasileiros), e uma população de 31.663.671 habitantes (17% da população 
brasileira). Nestas áreas habitam 85% dos cidadãos considerados pobres do país.  

g) Agroenergia 

Comparando a composição da matriz energética brasileira e a mundial, observa-se que, o mundo 
possui 36% de petróleo, 23% de carvão e 21% de gás natural, enquanto que a composição energética 
brasileira possui 23% de Biomassa moderna e 14% de Hidrelétrica. Cerca de 45% da energia e 18% 
dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis12. A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA)13 estima que a demanda mundial por energia sinaliza um aumento na 
ordem de 1,7%14 ano no período de 2000 até 2030. Esta taxa de crescimento equivale a 15,3 bilhões 
de toneladas de petróleo ao ano. Sem alterações na composição de fornecimentos energéticos, 90% 
da energia do mundo será provida por combustíveis fósseis. 

A agroenergia é composta, de acordo com a EMBRAPA, por 4 grupos: o Etanol e provenientes da 
cana de açúcar, Biodiesel de fontes animal e vegetal, Biomassa florestal e resíduos e dejetos 
agropecuários e agroindustriais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)15 
aponta o potencial de atuação e modificação que o etanol propicia,pois, além de incrementar a 
produtividade do conjunto energético e a lucratividade do setor de cana de açúcar, ajuda a 
desenvolver tecnologias que promovem menor impacto ambiental. Já o Biodiesel valoriza  a soja 
como insumo, substitui fontes de carbono fóssil, permite a autonomia e sustentabilidade energética 
de certas comunidades isoladas. Do mesmo modo, as florestas energéticas promovem diversificação 
tecnológica no aproveitamento da biomassa florestal, adensamento energético de áreas florestadas, 
substituição do carvão mineral e intensifica o mercado de carbono. O Biogás possibilita o 
desenvolvimento de Biodigestores, biofertilizantes e o aproveitamento de resíduos e dejetos. 

O MDA participa da gestão do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, por meio do qual, 
além de estimular a produção do novo combustível, procura-se apoiar a participação da agricultura 
familiar na cadeia de produção. Para promover o fortalecimento da agricultura familiar na produção 
de biodiesel, além de instrumentos como crédito, zoneamento, Ater e fomento, são concedidos 
benefícios fiscais pelo MDA, por meio do reconhecimento do Selo Combustível Social aos produtores 
de biodiesel que compram matéria-prima da agricultura familiar.  
Por meio deste selo, o produtor de biodiesel tem acesso a alíquotas de PIS/Pasep e Cofins com 
coeficientes de redução diferenciados e a melhores condições de financiamentos junto aos agentes 
financeiros. 

Se compararmos com o cenário internacional, o Brasil percorre as primeiras posições em 
fornecimento de energia renovável (45,9%)16 no mundo (13,5%) (International Energy Agency - 
IEA17). Segundo a mesma instituição, a vantagem brasileira no mercado de energia renovável 
configura-se na ausência de competitividade entre a agricultura de alimentos e a agricultura de 

                                                           
12

 No resto do mundo, 14% da energia vêm de fontes energéticos renováveis de acordo com o Plano Nacional 
de Energia 2006-2011

12
. Estudos do National Biodiesel Board (associação que representa a indústria de 

biodiesel nos Estados Unidos) demonstraram que a queima de biodiesel pode emitir em média 48% menos 
monóxido de carbono; 47% menos material particulado (que penetra nos pulmões); 67% menos 
hidrocarbonetos. 
13

 Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011. 
14

 O cenário de referência do World Energy Outlook (2000) projeta que a demanda por energia renovável 
crescerá 2,3% ao ano nas duas próximas décadas, portanto, acima do crescimento médio da demanda geral de 
energia. A demanda por energias renováveis, exceto a hidrelétrica, crescerá em torno de 2,8% ao ano. 
15

 Disponível em; http://www.agricultura.gov.br/. 
16

 A IEA acredita que o fornecimento de energia renovável brasileiro é de 35,9% (ver rodapé 41). 
17

 Disponível em; http://www.iea.org/. 

http://www.agricultura.gov.br/
http://www.iea.org/
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energia devida sua grande extensão de terras com solos cultivados e solos degradados a serem 
recuperados. Outras vantagens desfrutadas pelo Brasil distinguem-se pela intensa radiação solar, 
grande diversidade de clima, no qual possibilita vários cultivos durante o ano18. O Brasil é referência 
na produção de agroenergia. O MAPA19, juntamente com instituições como o Departamento de 
Cana-de-açúcar e Agroenergia (DCAA) e o Ministério de Minas e Energia (MME)20 promovem ações 
no sentido de reduzir os combustíveis fósseis visando a ampliação da utilização de bio-combustíveis.  

h) Segurança Alimentar e Nutricional 

 
 
O estudo realizado a partir do suplemento de segurança alimentar da Pesquisa Nacional Por Amostra 
de Domicílios – PNAD, comparando os anos de 2004 e 2009, demonstra que houve queda na 
proporção de domicílios particulares em situação de insegurança alimentar grave e moderada. O 
percentual de insegurança alimentar grave caiu de 7% para 5% e o de moderada caiu de 9,9% para 
6,5%. Entre 2004 e 2009, a redução da proporção de domicílios com moradores em situação de 
insegurança alimentar caiu na área urbana de 33,3% para 29,4% e na rural de 43,6% para 35,1%. 
Ainda assim, o exame da situação de insegurança alimentar revela que, proporcionalmente, é no 
meio rural que se vivencia mais intensamente essa condição. 
 
Contribuíram efetivamente para a concretização da política de segurança alimentar a recriação do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, órgão de consulta e 
assessoramento à Presidenta da República na formulação de políticas e na definição de orientações 
para que o país garanta o direito humano à alimentação, e a instituição do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, que tem por objetivos formular e implantar políticas e 
planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e 
sociedade civil e promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança 
alimentar e nutricional do País. O processo de institucionalização do SISAN, e também da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi iniciado com a promulgação da Lei nº. 
11.346/2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN. Vale dizer que a sanção 
da Lei 11.346/06 e a posterior inclusão do direito à alimentação no artigo 6º da Constituição Federal 
em 2010 são considerados os principais marcos legais que inserem a alimentação no rol dos direitos 
sociais. 
 

O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012/2015 trabalha 8 diretrizes fundamentais 
baseadas: i) a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, ii) o abastecimento 
e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados de base agroecológica e sustentável, iii) a 
instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, iv) a universalização e 
coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para quilombolas, 
comunidades tradicionais e povos indígenas, v) o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição 
em todos os níveis da atenção à saúde, vi) a promoção de acesso universal à água de qualidade e em 
quantidade suficiente com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a 
produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura, vii) o apoio às iniciativas de 
promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e do direito humano à 
alimentação adequada em âmbito internacional e negociações internacionais e viii) o monitoramento 
da realização do direito humano à alimentação adequada.  

 

                                                           
18

 A instituição destaca o cultivo da mamona e do Girassol por serem culturas de menor exigência de recursos 
líquidos. 
19

 Disponível em; http://www.agricultura.gov.br/ 
20

 Disponível em; http://www.mme.gov.br/mme 

http://www.agricultura.gov.br/
http://www.mme.gov.br/mme
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i) Alimentação Escolar 

A alimentação escolar no Brasil é um direito constitucional garantido pelo Art. 208 da Constituição 
Federal e Art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96, que ressalta o 
dever do Estado com a educação, a garantia de atendimento ao educando, por meio de programas 
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde e a função 
redistributiva e supletiva do Estado na garantia da equalização de oportunidades educacionais.  

O FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -, autarquia do Ministério da Educação, é 
responsável pelo PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolarque, em conjunto com estados e 
municípios no ano de 2011, ofereceu alimentação adequada e saudável a 45 milhões de estudantes 
matriculados na Educação Básica. O principal objetivo é contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas 
alimentares saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 
refeições que cumpram as suas necessidades nutricionais durante o período escolar, conforme a Lei 
11.947/2009 e Resolução Normativa no. 38/ 2009, que regulam o Programa. O orçamento aplicado 
em 2011 foi de R$ 3,1 bilhões de reais. Cumpre ressaltar que de acordo com a Lei 11947/2009, 30% 
do recurso disponibilizado pela União devem ser aplicados nas compras de alimentos provenientes 
da Agricultura Familiar, na perspectiva de estimular o desenvolvimento econômico e social das 
comunidades. 
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IV. Vantagens Comparativas da FAO e Áreas de Prioridade 

A FAO é considerada como um interlocutor estratégico, pela diversidade de compromissos que tem e 
pelo sua especialização nacional e internacional. A missão da FAO tem hoje importância estratégica 
na nova agenda internacional de combate à pobreza  e pode desempenhar um papel importante na 
cooperação triangular brasileira. Sua presença internacional lhe dá uma capilaridade no mundo, 
grande valor para o Governo do Brasil. A FAO pode facilitar diálogos e debates com outros países e 
entre diferentes stakeholders visando a orientação, promoção, e difusão do conhecimento.  

O Final Report Evaluation of FAO Cooperation with Brazil chama atenção para as vantagens 
comparativas da FAO, que foram claramente demonstradas na contribuição dada à educação 
nutricional por intermédio da alimentação escolar, no fortalecimento da gestão florestal, 
institucionalização do setor pesqueiro.  

Em relação a agências do Sistema das Nações Unidas no país, cabe notar que a FAO demonstra 
complementaridade com o trabalho da Unidade de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PNUD e 
com o PNUMA. O trabalho das três agências é considerado um espaço promissor para reflexão e 
policy work, o qual coaduna-se com as metas da FAO na implementação de programas de segurança 
alimentar, gestão de florestas, agricultura, etc.  

O Projeto UNJP/BRA/075 sobre Segurança Alimentar e Nutrição para Mulheres e Crianças Indígenas 
no Brasil, desenvolvido com outras agências da ONU no país constitui um modelo interessante de 
parceria entre agências das Nações Unidas. Existem muitas outras sinergias com agências da ONU, 
como na questão do trabalho decente em áreas rurais com a OIT, ou perspectivas de gênero na 
agricultura e desenvolvimento rural com ONU Mulheres.  

Durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável “Rio + 20”, a FAO e o 
Ministério de Meio Ambiente (MMA) assinaram um acordo de cooperação Sul-Sul visando mostrar as 
boas práticas brasileiras no setor agroambiental.  Nesse sentido, a concepção e a  implementação de 
novos formatos nas relações de cooperação entre a FAO e o Brasil poderão proporcionar subsídios 
importantes para adensar o conteúdo de discussões que têm lugar em esferas internacionais sobre o 
aprimoramento da agenda política da cooperação internacional. A FAO poderia ajudar no 
entendimento das realidades dos possíveis receptores da cooperação brasileira, podendo facilitar a 
identificação de demandas locais e associar-se na implementação de projetos de cooperação técnica 
horizontal.   

Em linhas gerais podem-se agrupar inicialmente as prioridades nacionais identificadas dentro das 
áreas de mandato da FAO em quatro grupos principais, quais sejam: 

1) Segurança Alimentar e Nutricional 
 
A segurança alimentar e nutricional, no Brasil, é sempre compreendida de forma vinculada aos 
princípios do Direito Humano à Alimentação Adequada e à soberania alimentar. E sua aplicação nas 
políticas públicas ocorre na perspectiva de uma prática intersetorial, com forte participação social. 
No âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foram pautados dois eixos 
principais de intervenção: a ampliação do acesso à alimentação, pelos grupos sociais desfavorecidos, 
por meio de diferentes mecanismos, como a transferência de renda, alimentação escolar, 
equipamentos públicos de alimentação e outros, além da recuperação do salário mínimo e o 
fortalecimento da agricultura familiar, principal agente responsável pela produção de alimentos para 
o mercado doméstico. 

 



13 
 

Já na vigência do Plano Plurianual 2012-2015, o desafio colocado é o de avançar na implantação do 
SISAN nos Estados, Distrito Federal e Municípios brasileiros, consolidando o sistema nacionalmente, 
para que seja possível, através do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizar a 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, seu monitoramento, avaliação e articulação 
nacional nos Fóruns de Pactuação Tripartite (União, estados/Distrito Federal e Municípios) e 
Bipartites (Estados/Distrito Federal e Municípios).  

 
Nesse sentido, a FAO e o Governo brasileiro desenvolvem esforços conjuntos com vistas à 
identificação, desenho e implementação de ferramentas técnicas que permitam a consolidação da 
PNSAN, no contexto do direito a alimentação adequada.  
 
Além do fortalecimento da PNSAN no âmbito federal, as ações da FAO no Brasil poderão apoiar a 
formulação e implementação de programas voltados ao desenvolvimento de cadeias produtivas ao 
nível local, assim como ações demonstrativas que possam beneficiar agricultores familiares, os povos 
indígenas e comunidades tradicionais.  
 

2) Cooperação Sul-Sul21 

A atuação protagonista do Brasil no cenário da cooperação internacional sinaliza à FAO um papel 
importante como apoiadora do país na implementação de iniciativas de cooperação horizontal. A 
proposta de cooperação triangular do Governo brasileiro é a de convergir a cooperação sul-sul 
brasileira com as áreas de mandato da FAO, potencializando ambas dimensões. Cabe mencionar o 
projeto piloto de cooperação triangular brasileira de promoção ao direito à alimentação e nutrição 
na África, que compartilha práticas brasileiras com outros países e recuperação agrícola no contexto 
da gestão de risco de desastres socioambientais. Há muito a se conquistar na promoção da 
integração regional na agricultura, na pesca, na aquicultura, na gestão florestal de uso mútuo e 
sustentável e  adaptação à mudança do clima e combate à desertificação. Para isso é preciso que a 
FAO se coordene com a ABC para promover uma agenda estratégica de cooperação de longo prazo, 
que vá além de uma visão baseada em projetos e que tenha como meta a implementação de 
iniciativas com impacto estruturante, com forte componente de desenvolvimento de capacidades 
nos países parceiros do Brasil e da FAO. 

Durante a Conferência Regional para América Latina e o Caribe, da FAO, realizada em Buenos Aires, 
Argentina (Março 2012), foi assinado pelo Diretor Geral da FAO e o Diretor da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), um acordo de intenções o qual visa harmonizar e sistematizar as iniciativas de 
Cooperação Sul- Sul entre o Brasil e a FAO.   

 

3) Superação da Pobreza Extrema 

 

O Plano Brasil Sem Miséria, lançado em junho de 2011 reúne estratégias diferenciadas e adequadas 
às necessidades dos públicos-alvo focadas na ampliação das transferências de renda para os que 
ainda não recebem os benefícios para os quais são elegíveis, como o Programa Bolsa Família e o 
Benefício de Prestação Continuada; na garantia e na ampliação do acesso aos serviços públicos, e na 
execução de ações de inclusão produtiva em áreas urbanas e rurais. Como a maior parte das 

                                                           
21

 Como mencionado anteriormente, a Cooperação Horizontal é o princípio mais geral. Não necessita ser 
sempre Sul-Sul, apesar de que esta terminologia é a mais utilizada. A questão chave é o formato respeitoso, de 
escuta, descentralizado, que os princípios de cooperação horizontal sugerem a serem seguidos na cooperação 
sul-sul do Brasil. O fundamental é a atuação por demanda ou horizontalidade que respeita a soberania dos 
países. 
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populações alvo desse programa está nas regiões rurais do Norte e Nordeste brasileiro, há uma 
grande interseção com a agenda do desenvolvimento rural e da agricultura familiar. Assim, há um 
objetivo claro de empoderamento das mulheres na promoção da agricultura familiar e de 
organização e qualificação das famílias para que seus produtos possam ter um maior impacto na 
cadeia comercial. , É preciso dar uma maior efetividade ao conjunto de políticas e programas i que 
existem para a promoção da inclusão produtiva no contexto da agricultura familiar como: fomento à 
estruturação da produção, de assistência técnica, crédito, políticas de compras públicas, 
transferência de tecnologias adaptadas, acesso à água para consumo e produção, acesso a sementes 
adaptadas e recursos genéticos, etc.   

4) Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Mudança do Clima e 

Desertificação 

A gestão sustentável dos recursos naturais é uma questão transversal chave para todos os setores 
que compreendem o mandato da FAO. A importância da gestão sustentável não se resume à 
mitigação de efeitos negativos do uso de recursos naturais, mas na construção de capacidade para 
um manejo territorial positivo, no qual exista um equilíbrio sustentável entre conservação e 
produção. Seguindo a Recomendação 13 do Final Report Evaluation of FAO Cooperation with Brazil 
2002-2010, dada a especialização internacional e vantagem comparativa da FAO, deve-se dar 
atenção prioritária às questões urgentes que requerem soluções amplas e inovadoras, como os 
impactos da mudança climática sobre biomas críticos no Brasil, tais como o gerenciamento 
multiobjetivo de florestas, modelos de agricultura sustentável, a conservação e promoção da 
agrobiodiversidade, a implementação dos direitos dos agricultores, e o combate ao desmatamento e 
superpastoreio, como principais vetores do processo de desertificação na caatinga.  A gestão 
sustentável de recursos é ferramenta para diminuir os impactos da mudança do clima sobre biomas 
como a Amazônia, caatinga e cerrado, e compreende, por exemplo, a política nacional de florestas, o 
manejo florestal, a capacitação de stakeholders. 

As atividades de cooperação na área de mudança do clima ao amparo deste Marco da Programação 

no País (CPF) priorizam os efeitos da mudança do clima nos setores de atuação da FAO, sem agregar 

novas atividades específicas sobre mitigação. 

V. Programando para os Resultados 

Existem vários encaminhamentos e discussões em andamento da FAO com o Governo do Brasil que 
são registrados no Management Response to the Evaluation of FAO Cooperation with Brazil in the 
period 2002-201022 e ressaltados aqui como ponto de partida para a contextualização do trabalho da 
FAO na definição dos resultados de seu CPF. Seguindo a decisão do UNCT Brasil para o UNDAF não 
são explicitados aqui os produtos correspondentes aos resultados e impactos esperados da 
cooperação com a FAO. Isso não quer dizer que os produtos não tenham que ser definidos, mas 
simplesmente que eles não façam parte da matriz de resultados em semelhança ao que foi sugerido 
pelo UNCT para o UNDAF do país. 

É interessante notar que na área de políticas florestais se discutiu a possibilidade de implementar 
uma estratégia de comunicação da FAO que contemplasse diferentes audiências no país 
(Recomendação 5). Em relação ao direito à alimentação, (Recomendação 7), foram iniciadas 

                                                           
22

 O presente documento apresenta uma reflexão consolidada da FAO acerca das recomendações sugeridas 
pelo Final Report Evaluation of FAO Cooperation with Brazil 2002-2010 com encaminhamentos de estratégias 
de ação da FAO e resultados esperados. O benefício do uso de tal documento, dado em consideração de que 
ele é bastante recente, é que ele dá materialidade em termos de resultados e produtos das ações da FAO 
consideradas de maior valor agregado para a cooperação com o Brasil. 
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discussões com o Governo Brasileiro para um intercâmbio técnico com a FAO em áreas consideradas 
prioritárias pelo Governo e a Sociedade Civil, assim como para o desdobramento de esforços para 
um número de unidades territoriais específicas, desenvolvendo intervenções prévias em parceria 
com o MDA e outras organizações como o SEBRAE. Além disso, foi apontada a possibilidade de 
fortalecimento de uma parceria com o MDA e INCRA para uma análise de modelos correntes de 
reforma agrária (em especial para a região amazônica) e com o MMA para integrar temas de 
segurança alimentar em projetos ambientais nacionais. Do mesmo modo, tem-se pensado nas 
maneiras pelas quais a FAO poderá apoiar a implementação da legislação de segurança alimentar 
(LOSAN) junto aos governos municipais e continuar sua forte parceria com o CONSEA, incluindo a 
construção de relacionamentos com outros países da região ou do resto do mundo. 

Várias áreas foram indicadas pela Recomendação 9 de exploração de parcerias com o Governo 
brasileiro, em apoio ao estabelecimento de cadeias de produção com controle de qualidade através 
de redes de produtores, em parceria com instituições de pesquisa e setores público e privado; de 
apoio a identificação e a implementação de projetos promotores de gestão ambiental e modelos 
integrados de agricultura sustentável e, por fim, de apoio à identificação e implementação de 
projetos nas áreas de avaliação de risco para biossegurança. 

A FAO aceitou plenamente a Recomendação 11 de integração de objetivos de igualdade de gênero e 
inclusão social nas iniciativas nacionais, desde a conceitualização do projeto até seu desenho, 
implementação e monitoramento. Os projetos UTF/BRA/066 e UTF/BRA/083 já caminham nessa 
direção. 

A Recomendação 18 propõe que a FAO deve ampliar e descentralizar sua rede de parceiros para 
incluir governos estaduais, universidades, ONGs e outros parceiros da sociedade civil, sinalizando a 
importância de uma estratégia de desenvolvimento de capacidades e regionalização de sua atuação 
dada a grandeza do país e diversidade de biomas, culturas, etc. 

Cabe adicionar a essa lista duas recomendações finais que dizem muito sobre a trajetória da FAO no 
Brasil e sobre suas perspectivas futuras. A Recomendação 16 defende que a “FAO deve fortalecer o 
componente de assistência técnica em projetos nacionais dada por funcionários técnicos da FAO e 
especialistas internacionais para aumentar o valor adicionado que a Organização pode dar ao país”. 
Essa recomendação é coerente com várias opiniões expressas durante as entrevistas preparatórias 
desse CPF que indicaram a necessidade de se ter mais conteúdo técnico da FAO em áreas inovadoras 
e emergentes para o país. A questão de engenharia financeira (que aparece também nas 
Recomendações 1-2) parece ser central ao futuro do conteúdo técnico da colaboração da FAO com o 
Brasil, sempre que essa necessidade for indicada pelo Governo do Brasil. 

A partir das quatro áreas de prioridades definidas acima é possível delinear quatro grupos de 
resultados: 

1) Segurança Alimentar e Nutricional. Resultado 1 – Direito à alimentação adequada e saudável de 
forma permanente e sustentável 

O maior desafio da segurança alimentar hoje é o acesso à alimentação adequada e saudável, que seja 
dada de forma permanente e sustentável, como articulado claramente pela construção da Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil23. Esse desafio envolve a institucionalização e a 
gestão do  Sistema Nacional de SAN (SISAN) com a missão de fortalecer a noção do direito humano à 
alimentação adequada vista por meio de programas e ações públicas. No entanto, a consolidação das 
formas de proteção, respeito, provimento e exigibilidade do direito à alimentação não constitui uma 
tarefa simples. Fica ainda muito mais complexa se for vista qualitativamente como a promoção de 
uma alimentação adequada e saudável.  

                                                           
23

 Para mais detalhes ver Takagi, M. E Maluf, R. (2011) “Desafios para a Consolidação da Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional e o papel da 4ª Conferência”, mimeo. 
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É importante pensar na criação de um amplo programa de educação alimentar que contemple e 
incentive hábitos alimentares mais saudáveis. Para tal, é preciso fortalecer os instrumentos de 
regulação no Brasil. Isso deve ocorrer dentro do contexto de uma política de abastecimento 
alimentar fundamentada em alimentos frescos, produzidos localmente, a menor custo, mais 
qualidade e diversidade. A FAO pode apoiar também a implementação do Tratado Internacional de 
Recursos Fito-genéticos para a Alimentação e a Agricultura (TIRFAA), internalizando o tratado através 
de instrumentos legislativos que fortaleçam mecanismos e outros aspectos institucionais para 
cumprir com o Sistema Multilateral de Acesso e Repartição de Benefícios, e que promova os Direitos 
dos Agricultores24.   

Vários ‘produtos’ (usando uma linguagem de gestão por resultados) já fazem parte das conversas 
entre a FAO e o Governo brasileiro, como o apoio à implementação de legislação sobre a segurança 
alimentar nas unidades federativas do país ou a realização de avaliações de impacto das políticas de 
segurança alimentar no Brasil. A especialização legal e experiência da FAO podem adicionar grande 
valor aos próximos passos de institucionalização das políticas de segurança alimentar no Brasil. A 
especialização técnica da FAO, que conta com tecnologias de avaliação empregadas em todo o 
mundo, pode conferir grande credibilidade aos resultados conquistados pelas políticas de segurança 
alimentar brasileiras. O conjunto possível de produtos é amplo e deve ser objeto de discussões entre 
a FAO e o Governo do Brasil a partir dessa linha de resultados.  

2) Cooperação Sul-Sul: Resultado 2 – Construção de Plataforma de Cooperação Sul-Sul para a 
Segurança Alimentar, Agricultura, Pesca, Pecuária, Agricultura Familiar, Florestas, Adaptação à 
Mudança do Clima e Combate à Desertificação 

A riqueza da experiência brasileira nessas áreas reforça o protagonismo internacional do Brasil nos 
fóruns que discutem essas questões. Há necessidade, identificada através das entrevistas feitas para 
esse CPF, de uma sistematização das experiências de sucesso e boas práticas encontradas nos níveis 
federal, estadual, municipal e na sociedade civil que ajude na disseminação de boas práticas 
brasileiras para outros países. As novas experiências de cooperação triangular constituem uma linha 
importante dessa nova plataforma a ser construída assim como a criação de uma inteligência de 
planejamento que pense a cooperação sul-sul nessas áreas no longo prazo. 

3) Superação da Extrema Pobreza: Resultado 3 - Qualificação, Organização e Avaliação da 
Agricultura Familiar [e aquicultura familiar] 

Dentro das áreas de mandato da FAO esta é a prioridade setorial e de médio prazo mais importante 
do atual Governo do Brasil com o comprometimento de superação da pobreza extrema até 2014. 
Para que tal objetivo seja atingido é importante melhorar a efetividade das políticas públicas 
brasileiras de redução da pobreza e provisão de serviços públicos. Como a maior parte das 
populações alvo desse programa está nas regiões rurais do Norte e Nordeste brasileiro, há uma 
grande intersecção com a agenda do desenvolvimento rural e da agricultura familiar e de povos e 
comunidades tradicionais. Assim, há um objetivo claro de empoderamento das mulheres na 
promoção da agricultura familiar e de organização e qualificação das famílias para que seus produtos 
possam ter um maior impacto na cadeia comercial. Dito em outras palavras, é importante promover 
a organização econômica da agricultura e aquicultura familiar e fortalecer sua articulação para 
ampliar sua participação na estrutura econômica do país e com isso reduzir a pobreza de modo 
sustentável. 

                                                           
24

 Isso implica a separação do segmento dos recursos fitogenéticos para agricultura e alimentação dos recursos 
genéticos sensu latu, até hoje tratados no Brasil de forma conjunta  através de uma Medida Provisoria atrelada 
à Convenção para a Diversidade Biológica (CBD). Isso não implica leis diferentes e sim tratamentos 
diferenciados nos dois recortes da biodiversidade, como prefigurado na APL elaborada em 2007 que não foi 
enviada ao Congresso Nacional. 
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Extrapolando a linha de execução de projetos locais, a FAO pode ajudar o Governo do Brasil na 
promoção de mecanismos para o desenvolvimento de capacidades onde o Governo considere 
desejável, desdobrando de modo articulado políticas públicas para estados e municípios. O objetivo 
vai além de ajudar políticas federais a aterrissarem nos estados (ajuda na institucionalidade pública), 
mas sim, de uma estratégia de apoio aos estados, em particular no que tange ao desenvolvimento de 
marcos jurídicos e instituições (como no caso da agricultura familiar e aquicultura familiar). 

4) Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Adaptação à Mudança do Clima e Desertificação: 
Resultado 4 – Introdução  de uma matriz de produção agroecológica para a sustentabilidade social 
e ambiental 

Os resultados em termos de país são claros quando se trata da gestão sustentável dos recursos 
naturais na agropecuária ou pesca ou no setor de florestas. A agenda da mudança  do clima e do 
combate à desertificação concretiza-se em estratégias produtivas para a  adaptação aos efeitos das 
mudanças do clima e a novos mecanismos de gestão produtiva que usam informações 
meteorológicas. A promoção da agricultura de baixo carbono, a adoção de uma matriz de produção 
agroecológica para a agricultura familiar, o uso sustentável das florestas e de outros recursos 
naturais como a pesca (combinada com a aquicultura), etc. estão entre os temas identificados como 
relevantes durante as entrevistas para esse CPF. O Brasil é também o país do mundo com maior 
experiência no uso de biocombustíveis e respostas aos problemas enfrentados recentemente como a 
sazonalidade na safra da cana de açúcar fazem com que o país esteja na liderança das tecnologias de 
energias renováveis. A redução de desastres naturais, do desmatamento, o aumento da oferta de 
bioenergia e a redução de perdas na agricultura por questões climáticas são apenas algumas das 
inúmeras questões que devem ser tratadas nesse resultado. 

A questão fundiária é importante dentro do desenvolvimento rural e de seu manejo sustentável. Não 
é apenas o desafio de garantia de propriedade da terra para promoção do crédito, etc. 
Principalmente, é a questão do direito à terra dentro da qual as políticas de assentamento e 
desenvolvimento rural se inserem. 

1. É importante também fortalecer o engajamento da FAO- Brasil no debate sobre gestão de 
risco de desastres, conforme o interesse de diferentes setores do Governo brasileiro 
envolvidos no tema. Um quarto do orçamento geral da FAO é direcionado para o 
Departamento de Emergências. O volume de recursos para o setor demonstra não só a alta 
ocorrência de desastres e crises humanitárias mundiais, como também a relevante atuação 
da FAO nessa área. No Brasil, contudo, a participação da FAO no ramo ainda é pequena, 
tanto na resposta a emergências, quanto no debate sobre marcos legislativos e 
institucionais. Entretanto, há muito  o que pode ser feito no apoio à políticas preventivas 
com esforços voltados para a prevenção de risco e preparação para desastres, agregando as 
boas experiências internacionais e práticas nacionais. O tema mais geral trata da gestão de 
riscos, que inclui não somente ações preventivas, mas, também, recuperativas. Devido a sua 
natureza transversal, envolve vários ministérios dentro do contexto de populações 
vulneráveis e das áreas temáticas da FAO.  

 

A FAO, como um interlocutor estratégico, está em posição de fomentar o diálogo com a sociedade 
civil– mormente universidades, institutos de pesquisa, organizações não governamentais – com 
vistas à produção do conhecimento científico, que se traduz no intercâmbio de informações, na 
análise de temas relevantes e na capacitação de atores envolvidos. A “Recomendação 14” do 
Management Response to the Evaluation of FAO Cooperation with Brazil in the period 2002-2010 
propõe que a “FAO no Brasil deve desenvolver e fortalecer seu papel como um honest broker e 
facilitador de debate e diálogo em áreas do seu mandato e que sejam relevantes para o país através 
de plataformas e/ou reuniões, presenciais ou virtuais”. Em cumprimento à referida recomendação, a 
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FAO-Brasil poderá aumentar seu desempenho na promoção de conhecimento e na articulação de 
redes de pesquisa.  

VI. Implementação,  Monitoramento e Avaliação 

A FAO Brasil passa por um momento de transição de seu modelo de operações onde os arranjos 
correntes de financiamento não possibilitam o exercício de seu pleno potencial de cooperação 
técnica25 e novos caminhos de cooperação ainda estão sendo desbravados com o término de um 
ciclo de projetos em 2010. No entanto, independente do novo modelo de negócios a ser definido em 
função das necessidades do Governo brasileiro, ficou claro durante as entrevistas preparatórias para 
esse CPF, que várias melhorias podem ser feitas no modo de operação da FAO no Brasil, dentre as 
quais cabe destacar: 

1. Maior uso do português em documentos técnicos, pois o não uso do português em 
documentos dessa natureza para o rito de aprovação de projetos implica em altos custos de 
transação para o Governo do Brasil26 

2. Maior celeridade no trâmite de projetos e documentos e regras mais ágeis, considerado 
quase por todos os parceiros como um benefício que melhoraria significativamente a 
competitividade da FAO em relação a outros parceiros no Brasil 

3. Maior comunicação de seus resultados com os parceiros nacionais e outras agências, para 
que a especialização da FAO seja mais conhecida no país 

4. Reuniões mais freqüentes com a ABC (Agência Brasileira de Cooperação) para discutir o 
acompanhamento da carteira de programas, compartilhamento de missões, definição de 
prioridades anuais e alocação de recursos, etc. 

5. Facilitação do intercâmbio com os órgãos de controle da administração pública brasileira, 
promovendo uma convergência entre os sistemas de controle interno e externo. 

Há um ambiente favorável no Brasil para a criação de novas metodologias que possam aperfeiçoar 
modelos de implementação vigentes com o objetivo de aprimorar o impacto da cooperação da FAO 
com o Brasil. Cabe mencionar também que a busca por abordagens que priorizem igualdade de 
gênero e inclusão social (ver Final Report, 2011: xiv) já é realizada pela FAO, que deverá indicar novas 
parcerias dentro e fora do Sistema ONU no Brasil. 

Outro elemento importante é a presença constante da FAO como observador das reuniões plenárias 
e membro do grupo de trabalho internacional do Consea. 

Como os produtos ainda serão definidos, não é incluída aqui nenhuma estimativa de recursos 
necessários e de estratégia de mobilização de recursos. Via de regra, o financiamento parece existir 
dentro dos Ministérios e demais parceiros brasileiros. O que é necessário é construir uma estratégia 
que transcenda uma visão de projetos que alcance os objetivos estratégicos do Brasil dentro das 
áreas de atuação da FAO. 

O CPF será objeto de uma reunião anual de avaliação de sua implementação, a ser conduzida por um 
Comitê de Acompanhamento composto pelos órgãos do Governo brasileiro que respondem pelas 
políticas públicas brasileiras nas 4 áreas temáticas contempladas no presente documento, seja no 
âmbito da cooperação técnica como humanitária. O Governo brasileiro, por intermédio da ABC, 
organizará com a FAO um conjunto de reuniões anuais de planejamento e acompanhamento das 4 

                                                           
25

 No Final Report Evaluation of FAO Cooperation with Brazil 2002-2010  é argumentado que (2011:ix) “o perfil 
atual dos funcionários da Representação da FAO no Brasil não preenche a falta deixada pela ausência de 
aconselhamento técnico e apoio extra dado pelos funcionários técnicos do Escritório Regional ou consultores 
internacionais da sede, ocasionada pelas regras de financiamento do UTF.” 
26

 Cabe notar que o Português não é língua oficial no Sistema ONU, mas isso acarreta custos de transação nas 
escolhas do Governo Brasileiro com a FAO. 
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áreas de trabalho previstas no CPF.O CPF é um documento estratégico que deve passar por revisões 
periódicas. Ele é construído a partir de um conjunto de prioridades nacionais embasadas nas 
necessidades identificadas pelos governos e parceiros da sociedade civil. Por essa razão, o CPF, assim 
como o UNDAF, deve ser adaptável às mudanças nas prioridades e estratégias nacionais. O propósito 
de monitorar os resultados é de registrar os progressos alcançados na realização dos resultados 
propostos dentro da Matriz de Resultados do CPF. Por sua vez, a avaliação dos resultados foca no 
impacto, relevância, eficiência e sustentabilidade.  

O presente CPF foi escrito em concordância com o documento  UNDAF 2012-2015 para o Brasil.  Os 
mecanismos e instrumentos de revisão e registro do CPF são compostos por: i) avaliação (interna à 
FAO) anual do CPF, ii) avaliação com o Governo (e principais stakeholders ) anual do CPF, iii) revisão 
de médio-prazo e iv) auto-avaliação final e registro, de acordo com o FAOR Annual Report.Segue 
abaixo tabela com as principais instituções parceiras da FAO no Brasil consultadas para elaboração 
do CPF:   

 

 

Instituição Parceira Divisão 

Ministério da Integração Nacional – MI 

 

Secretaria de Desenvolvimento Regional   

 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS  

 

Secretária-Executiva 

Secretária-adjunta de Segurança Alimentar  

Diretoria de Programas da Secretaria 

Nacional de Segurança Alimentar   

Diretora de Projetos Internacionais 

 

Ministério do Meio Ambiente   - MMA 

 

Secretária de Extrativismo e 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF  

Serviço Florestal Brasileiro - SFB  

 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA                           

 

Assessoria Internacional  

Secretaria da Agricultura Familiar 

 

 

 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE 

Coordenação Geral do Programa Nacional de 
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Ministério da Educação – MEC 

 

Alimentação Escolar   

 

 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA  

 

Secretaria de Relações Internacionais 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- EMBRAPA  

Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira - CEPLAC  

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET  

 

Ministério das Relações Exteriores – MRE 

 

Agência Brasileira de Cooperação - ABC 

Coordenação Geral de Ações Internacionais 

de Combate à Fome - CGFOME  

 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA 

 

Secretaria de Planejamento e Ordenamento 

da Aquicultura  

 

Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MP 

 

Secretária de Assuntos Internacionais - SEAIN  

 

Presidência da República – PR 

 

Gabinete Adjunto de Gestão e Atendimento 

 

 

Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD                                                                                    

 

Escritório do Coordenador Residente  

Coordenação da Unidade de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento    

 

Organização Mundial da Saúde- OMS 

 

Gerência de Saúde Familiar e Ciclo de Vida 

 

União Europeia – UE Representação da UE no Brasil  
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Banco Mundial  

 

Departamento de Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Programa Mundial de Alimentos das Nações 

Unidas – PMA 

 

Representação no Brasil  

 

ONU Mulheres  

 

Representação no Brasil e Cone Sul 

 

Organização Internacional do Trabalho - OIT  

 

Representação no Brasil  

 

Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

UNICEF 

 

Representação no Brasil  

 

Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura - IICA 

 

Representação no Brasil  

 

 

Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura - CONTAG                 

 

 

 
 


