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O presente trabalho tem por finalidade analisar o resultado da Política Municipal do
Abastecimento. Para isso foram utilizadas duas metodologias. A primeira procura mostrar os
resultados obtidos ao longo do tempo - décadas de 70, 80, 90 e dos anos 2000 -, por meio
de 34 indicadores escolhidos com o apoio técnico da Secretaria Municipal do Abastecimento
- SMAB, por simples comparação. A segunda, utiliza 21 desses indicadores para construção
de índice de Desenvolvimento Social - Abastecimento, aplicando o Método Genebrino ou
Distancial, como Valor Zero (V0) para acompanhamento permanente do plano setorial.
Os indicadores utilizados estão divididos em quatro áreas - estabelecidas em conjunto
com a SMAB e de acordo com o Plano Setorial de Desenvolvimento Social - eixo Abastecimento;
Rede Comercial de Abastecimento, Rede Social de Abastecimento, Educação Alimentar e
Nutricional e Infraestrutura.
Cada área é composta pelos seguintes indicadores:
- Rede Comercial de Abastecimento, quatro indicadores: volume comercializado de frutas,
legumes e verduras no Sacolão da Família, nos varejões, feiras (livre, gastronômica,
noturna e vegetariana) e na feira orgânica. O primeiro e o último indicadores melhoraram
e os outros dois pioraram seu desempenho.
- Rede Social de Abastecimento, três indicadores: número de atendimentos, volume
de produtos comercializados em kg e volume de produtos comercializados em R$, no
Programa Armazém da Família. Todos os indicadores analisados nessa área tiveram
acréscimo.
- Educação Alimentar e Nutricional, seis indicadores que tratam dos programas
municipais de cuidados nutricionais. Nessa área o número de atendimentos realizados
e a quantidade (kg) de produtos entregues pelo Programa Câmbio Verde pioraram nas
últimas décadas. A área de cultivo (ha) e produção de alimentos (kg) da agricultura urbana
melhoraram. O número de refeições servidas pelo programa Restaurante Popular e de
famílias atendidas com subsídio alimentar pelo Programa Família Curitibana não foram
analisados por não existirem dados para comparação.
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- Infraestrutura - trata dos 20 equipamentos municipais de abastecimento existentes
ao longo das quatro últimas décadas. Nos indicadores que possuíam dados para
comparação sete melhoraram: Armazém da Família, hipermercados, Câmbio Verde,
feiras Gastronômica e de Pescado, Nosso Quintal e Lavoura. Quatro indicadores não
apresentaram alteração: Mercado Municipal, feiras Livres e do Litoral e Varejão. Cinco
indicadores pioraram ao longo das últimas décadas: Direto da Roça, feiras Noturna e
especiais, Sacolão da Família e Mercadão Popular (redução que é explicada porque
o programa está em fase de extinção). Os indicadores Mercado Municipal Orgânico,
supermercados, Feira Orgânica e Ponto de Pescados não foram analisados por não
existirem dados para comparação.
Pode-se afirmar, com base nos indicadores escolhidos para esta análise, que o índice

BANCA DE FRUTAS E VERDURAS - RUA DA CIDADANIA

de desenvolvimento social para o abastecimento em Curitiba é ótimo.
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MERCADO MUNCIPAL - 1905

Histórico
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Atualmente, quando se refere ao abastecimento, educação alimentar, nutrição e demais
termos inerentes a esta área, utiliza-se a expressão Segurança Alimentar. Este termo, ainda
polêmico a respeito de sua definição, surgiu nos anos 70 e inicialmente teve como foco os
problemas globais de abastecimento – adequado suprimento alimentar para sustentar a
expansão do consumo.
Em 1983, a FAO (Food and Agriculture Organization - ONU) incluiu no conceito a garantia
de acesso físico e econômico das pessoas à alimentação básica. A Conferência Internacional
sobre Nutrição (Roma, 1992) estabeleceu a grande importância das consequências da má
nutrição em suas mais diversas formas, para o bem-estar humano e o desenvolvimento
socioeconômico. A Cúpula Mundial sobre Alimentação (Roma, 1996) ampliou o entendimento
sobre a Segurança Alimentar, quando afirmou ser “direito de todos o acesso a alimentos
seguros e nutritivos, em consonância com o direito a uma alimentação adequada e com direito
fundamental de todos a não sofrer fome”. Nessa ocasião inúmeras Nações se comprometeram
em reduzir pela metade o nível de pessoas subalimentadas até o ano de 2015. As estimativas na
época apontavam para mais de 800 milhões de pessoas no mundo sem acesso à alimentação
suficiente para satisfação de suas necessidades nutricionais básicas. Trata-se de um problema
global, que adquire dimensões mais graves em países mais pobres, mas encontra-se presente
também nos países em desenvolvimento.
O tema voltado para o problema de alimentação no Brasil remonta dos anos 30, quando
começaram as análises e discussões sobre o fenômeno da fome. Em 1986 o tema voltou a
tona como proposta de política de abastecimento alimentar formulado por técnicos mobilizados
pelo Ministério de Agricultura. Tal política, porém era voltada basicamente à avaliação
do estado nutricional do indivíduo, com ênfase à desnutrição infantil. Na década de 80 a
FAO, encaminhou a questão dando ênfase à auto-suficiência produtiva nacional, com cinco
atributos da disponibilidade agregada de alimentos básicos – equidade (acesso universal),
suficiência, estabilidade, autonomia e sustentabilidade. Em 1991 surgiu, extra-oficialmente,
a proposta de uma Política Nacional de Segurança Alimentar, que em 1993 foi considerada
como um dos fundamentos para a implantação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar
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(CONSEA), quando a questão alimentar e a da fome entraram definitivamente na agenda da
política nacional. Alguns avanços ocorreram, como a descentralização da merenda escolar,
a ampliação do programa de alimentação do trabalhador, o programa de desnutrição infantil
e a distribuição de estoques públicos de alimentos à população carente ou vítima da seca. A
ênfase nas discussões passou a ser, então, a acessibilidade à alimentação, que envolvia a
retomada do crescimento econômico, a recuperação de emprego e salários e a regulação dos
mercados.
Um fator importante para a inclusão desse tema nas políticas públicas foi o lançamento
pelo IBGE em 1993 do mapa da fome, que apontava 32 milhões de pessoas no Brasil com
renda familiar insuficiente para comprar uma cesta básica por mês. Em 1994 foi realizada a I
Conferência Nacional de Segurança Alimentar no Brasil, marco histórico na luta pela segurança
alimentar no país. Em junho de 2003, criou-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional (COMSEA), e setembro de 2003, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional (CONSEA), ambos pautados nas diretrizes do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. Por ocasião da II Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional,
2004, uma das pautas levantadas foi a criação de um sistema que agregasse a política de
segurança alimentar nos moldes do Sistema Único de Saúde. Em 2006 foi aprovada a Lei
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que instituiu o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar - SISAN. Este sistema propõe o trabalho conjunto do poder público e da sociedade
civil organizada.
A participação de ações do poder público de Curitiba na área do abastecimento se
iniciou nos anos 40, tendo como preocupação inicial a nutrição, com ações voltadas para a
merenda escolar e suplemento de alimentos, por meio da Secretaria Municipal da Educação.
Posteriormente, suas ações passaram para o abastecimento e a distribuição de alimentos,
incluindo as feiras-livres e o Mercado Municipal, que serviam para regular a oferta e os preços
da produção, com o escoamento dos produtos do “Cinturão Verde” da cidade que vinham
diretamente dos produtores e com menor custo de transporte.
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O Mercado Municipal, criado em 1958, foi concebido com objetivo de preservar as áreas
agrícolas no entorno da cidade, contendo a expansão urbana rarefeita e especulativa e também
contribuiu na regulação de preços das mercadorias, evitando intermediários e propiciando
lucros diretos aos produtores. Os preços mais acessíveis ajudaram a melhorar a situação
nutricional da população. Na época a responsabilidade deste serviço era do Departamento de
Utilidade Pública.
A crescente urbanização do Município provocou a redução de seu território rural,
também resultante da função ambiental agregada a estas áreas do entorno urbano (Plano
Diretor de 1966) e a possibilidade de fracionamento de lotes em algumas regiões da cidade
(Zoneamento de 1975). Isso fez com que o “Cinturão Verde” se espraiasse para a Região
Metropolitana e o abastecimento passasse para a esfera do governo federal, que na época
criou o CEASA para centralizar o comércio atacadista de hortifrutigranjeiros e para oferecer
um espaço específico aos produtores e o COBAL - Companhia Brasileira de Alimentação para, a rede varejista alimentar. O Município permaneceu com as feiras-livres e o Mercado
Municipal. No início dos anos 80, foram extintos alguns programas federais, fazendo com que
os estados buscassem parcerias com as grandes cidades na distribuição e consumo alimentar
das populações urbanas.
Em 1984, a Prefeitura Municipal de Curitiba criou a Comissão de Abastecimento Alimentar
de Curitiba - CAAC, que integrando técnicos municipais e estaduais diagnosticou os impasses
do setor, entre eles a ausência de produtores e predomínio de varejistas em equipamentos e
feira-livres. Para regular os preços foram implantados as Feiras Especiais de produtores, os
Mercadões Populares e um terminal de distribuição de produtos, como alternativa ao CEASA e
seus preços cartelizados. A questão do abastecimento no município tornou-se tão importante
que motivou a criação de uma política municipal de abastecimento e da Secretaria Municipal
do Abastecimento (SMAB) em 1986, (Lei Municipal n.º 6.817/86, posteriormente reformulada
pela Lei 7671/91 e Lei 8437/94).
Curitiba passou a adotar políticas diretas voltadas ao abastecimento alimentar e
combate à fome no município, desenvolvendo programas para atender famílias de baixa renda
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ou em risco social, considerando os preceitos da educação alimentar, a dignidade humana
e a promoção da cidadania. Atualmente, a Secretaria dividiu-se estrategicamente em três
eixos de atuação a Rede Social de Abastecimento, a Rede Comercial de Abastecimento e a
Educação Alimentar e Nutricional. Cabe a Rede Social de Abastecimento promover o acesso
da população de Curitiba, principalmente a de baixa renda, ao alimento em quantidade e
qualidade adequadas. Para tanto,desenvolve programas como o Armazém da Família,
Mercadão Popular e o Projeto Ponte, que oferecem alimentos com preços até 30% mais
baixos que o mercado formal; o Disque Economia, que fornece informação à população sobre
o menor preço por item pesquisado de produtos alimentícios, higiene e limpeza, através de
consulta telefônica ou via internet; e o Vale Vovó, que fornece cestas de alimentos a idosos
com mais de 65 anos, em comprovada situação de carência financeira.
A Rede Comercial de Abastecimento caracteriza-se por: disponibilizar produtos
alimentícios, principalmente de frutas, legumes e verduras, através da maior integração entre
o varejo e o consumidor final; integrar o agricultor empreendedor ao mercado de Curitiba,
prioritariamente aqueles instalados na Região Metropolitana de Curitiba; articular e promover
políticas de promoção de produtos do agronegócio paranaense no mercado de Curitiba;
estudar, articular, desenvolver e integrar políticas de promoção do abastecimento comercial
em consonância com as necessidades da população de Curitiba e Região Metropolitana;
articular, desenvolver e promover políticas de qualidade, rastreabilidade e certificação de
produtos alimentícios no mercado varejista de Curitiba e desenvolver projetos, ações, parcerias
e políticas de integração da região Metropolitana para o desenvolvimento do abastecimento
alimentar comercial. Entre os programas de maior destaque estão: Feiras Livres, Feiras
Orgânicas e Mercado de Orgânicos, Feiras Noturnas, Feira Gastronômica, Direto da Roça,
Feira do Litoral, Pontos de Pescados, Varejões, Sacolões Curitibanos e Mercado Municipal,
que visam a promoção da disponibilização de alimentos de qualidade a toda população,
gerando mercado/emprego/renda, apoiando o empreendedorismo e integrando a produção
metropolitana à comercialização em Curitiba.
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A Educação Alimentar e Nutricional tem por diretriz orientar a população de Curitiba na
adoção de práticas alimentares saudáveis, incluindo a produção, o consumo, o aproveitamento
integral do alimento, a valorização de produtos de época, o orçamento familiar e a valorização
do meio ambiente. Esta área possui um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional (COMSEA). Em destaque estão: Cursos em Módulos sobre Educação Alimentar
e Nutricional, Orçamento Familiar e Formação de Multiplicadores; programas como Lavoura
e Nosso Quintal, que incentivam à produção de alimentos em vazios urbanos, áreas ociosas
em ambientes de escolas, creches, residências e diversas outras categorias de entidades; o
programa Câmbio Verde, que envolve as modalidades “Compra do Lixo” e “Troca do Lixo”,
onde o lixo é a moeda de troca por alimentos (verduras) para populações mais; o programa
Refeição Solidária, que em parceria com iniciativa privada, disponibiliza refeições para
instituições sociais e o Restaurante Popular, que visa oferecer refeições saudáveis, a baixo
custo, a pessoas em situação de insegurança alimentar. Para maior esclarecimento sobre a
atuação da área de Abastecimento no município, apresentamos a seguir um quadro síntese
dos principais programas e projetos desenvolvidos em 2007.

LEI 11.266/2004
A Lei 11.266/2004 em seu Título IV trata da Política Social e Econômica de Curitiba.
No Artigo 30º do Capítulo I do Desenvolvimento Social diz :

“A política municipal do abastecimento tem como objetivo geral a promoção da
segurança alimentar à população, especialmente àquelas em situação de risco
social, melhorando o seu padrão nutricional e facilitando o acesso a produtos
alimentícios básicos de qualidade e com baixo custo.”
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A mesma Lei do Plano Diretor define em seu artigo 31º as diretrizes gerais da política
municipal do abastecimento.
Entre elas estão:
- melhorar, ampliar e consolidar a Rede Social de Abastecimento;
- ofertar à comunidade de baixa renda produtos mais baratos e de qualidade;
- promover a educação alimentar que vise a forma correta e mais econômica de assegurar
uma alimentação saudável;
- ampliar e apoiar parcerias e iniciativas na produção, distribuição e comercialização de
alimentos;
- incentivar a produção de hortaliças, grãos e plantas medicinais em imóveis públicos e
privados;
- promover ações de combate à fome;
- viabilizar alimentação em situações emergenciais e de calamidade.
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RESTAURANTE POPULAR - MATRIZ

Desempenho por décadas

1970 a 2009
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Para análise do desempenho do Abastecimento em Curitiba ao longo das últimas décadas
foram utilizados 34 indicadores escolhidos por sua importância e por existirem dados para a
maioria dos períodos analisados. Foi avaliado o desempenho de cada área pela comparação
simples de melhoria do indicador ao longo do tempo. Alguns desses indicadores não possuem
base para comparação por não existir séries históricas.
Os indicadores são resultados de discussões entre o IPPUC e a Secretaria Municipal
de Abastecimento, na busca da construção de um sistema de acompanhamento do setor em
Curitiba. Foi utilizado um sistema simples de cores para classificação:

Vários medidores só passaram a ser medidos nos anos 2000 e alguns somente no final
da década. Mas, por serem considerados relevantes foram mantido como V0 - ou seja, o
primeiro valor do medidor.
Dos indicadores analisados apenas oito apresentam resultado negativo: volume
comercializado de frutas, legumes e verduras nos varejões (kg), volume comercializado de
frutas, legumes e verduras nas Feiras (Livre, gastronômica, noturna, vegetariana) (kg), nº de
atendimentos realizados pelo programa Câmbio Verde, produtos entregues pelo programa
Câmbio Verde (kg) e, nos indicadores de infraestrutura: o programa Direto da Roça e o número
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de Feiras Noturnas, Mercadão Popular e Sacolão da Família diminuiram. Quatro indicadores,
todos de infraestrutura, não apresentaram variação: número de Mercado Municipal, Feiras
Livres, Feira do Litoral e Varejão.
Sete indicadores não apresentaram dados referentes a outras décadas, mas por serem
considerados relevantes foram mantidos como V0 - ou seja, o primeiro valor do medidor.
Os demais quinze indicadores apresentaram desempenho positivo ao longo das
décadas: Volume comercializado de frutas, legumes e verduras no Sacolão da Família (kg),
Volume comercializado de frutas, legumes e verduras na Feira Orgânica (kg), Número de
atendimentos no Programa Armazém da Família, Volume de produtos comercializados no
Programa Armazém da Família (kg), Volume de produtos comercializados no Programa
Armazém da Família (R$), Área de cultivo e Produção de Alimentos da Agricultura Urbana
(Programas Lavoura e Nosso Quintal) (ha), Número de Armazém da Família, Número de
Hipermercados, Número de programas Câmbio Verde, Número de feiras gastronômicas e
especiais, Número de programas Nosso Quintal e de Lavoura.

FEIRA LIVRE - PASSARELA SAUDÁVEL
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DO ABASTECIMENTO - 1970 A 2009

NOTA: *dados referentes ao Censo de 2000 - IBGE
FONTE: IPPUC - Setor Banco de Dados, FGV/CPS, IBGE (Censo 2000), SMAB - 2003 - 2008
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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SACOLÃO DA FAMÍLIA

Rede Comercial de
Abastecimento
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REDE COMERCIAL DE ABASTECIMENTO

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

FEIRA DO´PESCADO
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A Rede Comercial de Abastecimento, tem por objetivo valorizar e proporcionar o acesso
da população, ao consumo de alimentos saudáveis, valorizando a cultura alimentar. Os
programas desenvolvidos procuram oferecer acesso por meio de diversos tipos de feiras e do
sacolão da família, esse programa permite à população a aquisição de gêneros alimentícios,
de qualidade, através da comercialização de frutas, legumes e verduras a preços populares.
Apresenta uma melhora no volume comercializado de frutas, legumes e verduras no Sacolão
da Família e nas feiras orgânica. Os Varejões e as feiras - livre, gastronômica, noturna e
vegetariana -, no entanto, diminuiram o volume dos produtos comercializados, nas duas

FEIRA NOTUNA

últimas décadas.
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ARMAZÉM DA FAMÍLIA CAPÃO RASO - NOVO MUNDO

Rede Social de Abastecimento
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REDE SOCIAL DE ABASTECIMENTO

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A Rede Social de Abastecimento tem por objetivo possibilitar o acesso a produtos e
gêneros de primeira necessidade, com preços abaixo dos praticados no mercado formal à
população com renda familiar de até 3 s.m. (subsidiados pelo município).
A avaliação, nesta área, nas últimas décadas demonstra uma melhora nos três
indicadores, número de atendimentos, volume dos produtos comercializados em kg e em R$,
no Programa Armazém da Família.
Os gráficos ao lado mostram o aumento do número de atendimentos desde a década
de 80; o crescimento do volume dos produtos comercializados nos Armazéns da Família e
estabelece uma comparação entre o volume gerado em quilos e os recursos dispendidos em
reais.
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NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

VOLUME DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO ARMAZÉM DA FAMÍLIA

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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LINHA DA ECONOMIA

Educação Alimentar e Nutricional
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A Educação Alimentar e Nutricional tem por objetivo promover ações voltadas à
orientação da população de Curitiba para a adoção de práticas alimentares saudáveis.
Na avaliação histórica destes indicadores, a área de cultivo da Agricultura Urbana,
que tem por objetivo incentivar a agricultura de subsistência ou a obtenção de renda extra,
apresentou uma melhora na última década, assim como a produção de alimentos da Agricultura
Urbana no atendimento do programa Nosso Quintal, já a produção de alimentos da Agricultura
Urbana no atendimento do programa Lavoura apresentou melhora desde a década de 80.
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PROGRAMA CÂMBIO VERDE

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O programa Câmbio Verde tem por objetivo a melhora da alimentação popular por meio
da troca do resíduo reciclável por alimentos, principalmente em áreas mais carentes. Este
indicador teve avaliação negativa, já que o número de atendimentos e de produtos entregues
diminuiu.
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ARMAZÉM DA FAMÍLIA VILA VERDE - CIC

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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A Infraestrutura trata do número de equipamentos e programas que o abastecimento
em Curitiba conta para atender a população. Dezesseis indicadores puderam ser avaliados
na série histórica, quatro indicadores não apresentam dados para as décadas anteriores.
Desses indicadores tiveram melhora o número de Armazém da Família, de Hipermercados,
Câmbio Verde, feiras Gastronômica e do Pescado, Nosso Quintal e Lavoura. O número de
Direto da Roça, feiras Noturnas, Especiais e Livres, Mercadão Popular, Sacolão da Família
e Varejão apresentaram decréscimo. O número de Mercado Municipal e Feira do Litoral não
apresentaram alteração.
Os Mercadões Populares são unidades móveis que funcionam nos moldes do Armazém
da Família, porém em ônibus. Hoje o programa conta com um ônibus para 47 pontos de venda.
A medida que forem implantados os equipamentos do armazém da família serão desativados
os pontos do mercadão popular, sendo esse o motivo do desempenho negativo.

FEIRAS POR TIPO - EVOLUÇÃO HISTÓRICA - 1980 A 2009

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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FEIRA VERDE

Índice de abastecimento do município 29
Método Genebrino 2009

A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com a
identificação dos indicadores que poderiam medir o desempenho da cidade a partir de
diretrizes gerais apresentadas pelo Plano Setorial. O resultado desse trabalho e dos grupos
de discussões montados dentro do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de
Planejamento – com a participação de especialistas de outras secretarias resultou em três
grandes grupos de indicadores: de resultados, de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores de
processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação de
um Sistema de Informações – em elaboração pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete
do Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de processo.

MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem
ser arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador,
neste texto ele será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com
i = 1, 2, ..., n indicadores.
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a
seguinte fórmula básica para cada indicador.Observa-se que o índice calculado varia entre 0
(zero) e 100(cem), obtendo-se o primeiro valor quando o nível observado coincide com o limiar
mínimo estabelecido, e o segundo, quando o valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany,
(1997), propõe algumas alternativas:
1. Critério estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte
de 20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho,
quando os indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países
ou regiões mais desenvolvidas.
4. Método Delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de
especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a fórmula (1) tem-se o valor padronizado para
aquele indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo,
para formar um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices
parciais do grupo:

(2)

onde:

índice grupal

número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme
a fórmula (3) a seguir:

(3)

onde:

índice sintético.

número de grupos de necessidades
sociais.
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Para aplicação do Método Genebrino ou Distancial foram utilizados 21 indicadores
escolhidos com o auxílio de técnicos da Secretaria Municipal de Abastecimento. Os indicadores
procuraram avaliar as áreas mais importantes à promoção da segurança alimentar da população
e foram escolhidos por sua representatividade e por haver informações e referências do
desempenho histórico da área, utilizadas para elaboração dos limiares - pior e melhor valor.
Como o método classifica o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o
dado real está da melhor situação possível, os resultados foram divididos em cinco faixas de
satisfação, a saber:

A avaliação geral, ou seja, o Índice Sintético do Abastecimento em Curitiba chegou a
60,46% de satisfação, classificado na tabela de desempenho como “ótimo”.
O método permitiu, também, encontrar índices grupais, ou seja, qualificar o desempenho
por grupos. Tem-se, então, que no grupo:
Rede Comercial de Abastecimento - REGULAR - o índice é de 39,08% de satisfação.
Rede Social de Abastecimento - EXCELENTE - o índice é de 100% de satisfação.
Educação Alimentar e Nutricional - BOM - o índice é de 57,82% de satisfação.
Infraestrutura - BOM - mostra um desempenho de 44,93% de satisfação.
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Pode-se afirmar, com base nos indicadores escolhidos, que o índice de desenvolvimento
social Eixo Abastecimento em Curitiba é ótimo. O Abastecimento em Curitiba visa a melhora
na cultura alimentar, possibilitando o acesso à boa alimentação, a produtos e gêneros de
primeira necessidade com preços abaixo do praticado no mercado, com prioridade às famílias
de até 3 salários mínimos.
Na análise pelo método Distancial ou Genebrino para o Abastecimento na cidade, os
limiares de comparação foram estabelecidos pela média das melhores e piores situações
encontradas na série histórica da própria cidade.
O índice da Rede Comercial de Abastecimento foi classificado como regular. Se
avaliarmos o volume comercializado de frutas, legumes e verduras no Sacolão da Família e
para as feiras - Livre, Gastronômica, Noturna, Vegetariana - obtemos desempenho regular.
Já quando analisamos este indicador para os Varejões, o pior desempenho na série histórica
é o atual. No entanto, quando se trata das feiras Orgânicas, o melhor desempenho é o atual,
classificado como excelente.
O índice da Rede Social de Abastecimento foi classificado como excelente com nota
máxima de 100%, em que o melhor valor é o mesmo que o valor empírico.
A Educação Alimentar e Nutricional foi avaliada com bom desempenho. Trata da
orientação da população para a adoção de práticas alimentares saudáveis. O indicador Área
de Cultivo da Agricultura Urbana (Programas Lavoura e Nosso Quintal) teve desempenho
regular. Já a produção de alimentos tanto para os Programas Lavoura e Nosso Quintal, teve
desempenho bom. Os indicadores referentes ao Programa Câmbio Verde, tiveram ótimo
desempenho para o número de atendimentos e, bom desempenho para os produtos entregues
em kg. O número de refeições servidas no Programa Restaurante Popular, que passou a ser
medido em 2007, tem desempenho excelente.
A infraestrutura de equipamentos e programas que atendem o Abastecimento na
cidade, foi classificado como bom.
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABASTECIMENTO
ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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FEIRA NOTURNA

Rede Comercial de
Abastecimento
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REDE COMERCIAL DE ABASTECIMENTO

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A Rede Comercial de Abastecimento, tem como objetivo a disponibilização de alimentos
de qualidade nutricional, principalmente de frutas, legumes e verduras, ao consumidor de
renda familiar de até 3 salário mínimos.
Nesta área o desempenho foi regular em comparação com o desempenho histórico de
cada indicador.
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No gráfico abaixo, verificamos o ano do melhor e do pior desempenho. Quando
analisamos o desempenho do programa Sacolão da Família, criado em 1997 com o objetivo
de proporcionar a população acesso a produtos hortifrutículos através de uma política de preço
único, o pior valor coincide com o ano que o programa começou, e o melhor valor se dá em
2003, ocorrendo então um decréscimo no volume de alimentos comercializados. Atualmente
pode ser identificada uma tendência de crescimento. Para os varejões - desempenho ruim verificou-se que o melhor valor foi ocorrido com dez anos de implantação do programa e o
pior valor é o atual, ou seja, o valor empírico. Para as feiras - desempenho também ruim - o
melhor e o pior valor ocorreram em anos subsequentes, e o valor empírico está muito próximo
do pior valor. Já nas feiras orgânicas, o desempenho vem melhorando, sendo o valor empírico
o melhor valor.

VOLUME COMERCIALIZADO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (KG)

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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ARMAZÉM DA FAMÍLIA VILA SANDRA - CAMPO COMPRIDO

Rede Social de Abastecimento
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REDE SOCIAL DE ABASTECIMENTO

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A Rede Social de Abastecimento deve promover o acesso da população de Curitiba,
principalmente a de baixa renda, ao alimento em quantidade e qualidade adequadas. Para
tanto, foi criado o programa Armazém da Família, cujos valores da avaliação do desempenho
têm crescido desde sua implantação.
No gráfico ao lado demonstra-se que os piores valores para o número de atendimento
e volume de produtos comercializados em kg e reais, do Armazém da Família está no ano em
que o programa passou a ser avaliado e os melhores valores são os atuais.
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PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

ARMAZÉM DA FAMÍLIA
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AGRICULTURA URBANA

Educação Alimentar e Nutricional
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A Educação Alimentar e Nutricional é a área do abastecimento municipal que trata da
orientação da população de Curitiba para a adoção de práticas alimentares saudáveis, incluindo
orientações quanto à produção, ao consumo, ao aproveitamento integral do alimento, à
valorização de produtos de época, ao orçamento familiar e a valorização do meio ambiente.
A Agricultura Urbana, conforme gráfico ao lado, contempla os programas Lavoura e
Nosso Quintal, que incentivam a produção de alimentos de qualidade para auto consumo. O
desempenho foi avaliado como bom, para a produção de alimentos e regular quanto à área
de cultivo.
O número de refeições servidas no Restaurante Popular (avaliado de 2007 a 2009) foi
excelente, apesar de apresentar um pequeno decréscimo no valor empírico.
O programa Câmbio Verde, quanto ao número de atendimentos e produtos entregues
(kg), obteve o melhor valor nos anos 1999 e 2000, e o pior valor em 1994 e 1991, anos em
que começou a ser medido. O número de atendimento foi avaliado como ótimo e os produtos
entregues como bom.
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PROGRAMAAGRICULTURA URBANA - LAVOURA E NOSSO QUINTAL

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

PROGRAMA CÂMBIO VERDE

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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ARMAZÉM DA FAMÍLIA VILA SANDRA - CAMPO COMPRIDO

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Armazém da Família - o número de equipamentos foi avaliado com desempenho
excelente, em que o melhor valor apresentado coincide com o valor empírico.
Câmbio Verde - com desempenho excelente, apresenta aumento no número dos pontos
de troca desde a sua criação.
Direto da Roça - programa da rede comercial de abastecimento, teve desempenho
regular, com o pior valor quando da criação do programa e melhor valor em 1997.
As feiras - livre, noturna, gastronômica, orgânica, do pescado, do litoral e especiais tiveram, no grupo, um desempenho regular. As feiras Gastronômica e Orgânica, tiveram
desempenho excelente. A Feira do Pescado teve desempenho ótimo. As feiras Livre e Noturna,
tiveram desempenho bom. As feiras do Litoral e Especiais tiveram desempenho ruim, em que
o pior valor coincide com o valor empírico.
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Sacolão da Família - pela abrangência social do programa, o Sacolão da Família é uma
ferramenta muito importante no incentivo ao maior consumo de frutas e hortaliças na medida
que permite a população comprar uma variedade grande de produtos unindo qualidade e preços
baixos. Deverá ser instalado junto aos Armazém da Família, como incentivo do consumo de
frutas, legumes e verduras. Seu desempenho, no entanto, foi ruim.
Varejão

e

Ponto

de

Pescado,

apresentaram

desempenho

ruim

e

regular,

respectivamente.
A agricultura urbana - Nosso Quintal e Lavoura - teve desempenho excelente, com o
melhor valor muito próximo do valor empírico.

AGRICULTURA URBANA

FONTE: SMAB, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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