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Dia Mundial da Alimentação
870 milhões de pessoas sofrem 

de subnutrição crônica
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MISSÃO
O IICA é instituição do Sistema Interamericano que provê 
cooperação técnica, inovação e conhecimento especializado 
para o desenvolvimento competitivo e sustentável da 
agricultura das Américas e o melhoramento da vida dos 
habitantes do campo nos países membros.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•Melhorar a produtividade e a competitividade do setor 
agrícola.
•Potencializar a contribuição da agricultura para o 
desenvolvimento dos territórios e bem estar rural.
•Melhorar a capacidade da agricultura para mitigar e adaptar-
se às Mudanças climáticas e utilizar melhor os recursos 
naturais.
•Melhorar a contribuição da agricultura para a segurança 
alimentar.



MERCADOS ATACADISTAS: SEGURANÇA 
ALIMENTAR E VÍNCULO DE PEQUENOS 

AGRICULTORES COM O MERCADO
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ANTECEDENTES

 Os mercados atacadistas mantem sua função 
de prover alimentos a pequenos varejistas, 
mercado institucional (hospitais, escolas, 
etc) e negócios de alimentos ( restaurantes, 
hotéis, etc.)         

 Existe um novo “modelo de negócio” no 
comércio e distribuição agroalimentario 
implementado pelas cadeias de 
supermercados
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MERCADOS 
ATACADISTAS

 Os mercados atacadistas se definem 
como instalações  fisicas de mercado 
utilizadas por diferentes agentes 
independentes aglomerados para 
comprar e vender a outros agentes 
(não ao publico consumidor)
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MERCADOS ATACADISTAS 
(2)
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MERCADOS
ATACADISTA
S DE ACOPIO

RURAL - INTERNACIONAL URBANA

MERCADOS
ATACADISTA

S

FORMAÇÃO DE PREÇOS

TRANSPARÊNCIA DO MERCADO



 Inicialmente, os mercados atacadistas foram 
uma peça importante na segurança alimentar e 
no crescimento urbano das principais cidades. 

 Estes mercados atacadistas foram estabelecidos 
para favorecer uma livre concorrência, gerar 
transparências nas transaçoes, reduzir os custos 
de transaçoes e permitir um controle sobre os 
produtos e preços.
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MERCADOS ATACADISTAS 

(3)



CRESCIMENTO 
ECONÔMICO E URBANO

 Historicamente, o desenvolvimento dos 
mercados atacadistas esteve associado ao 
crescimento economico e urbano.           

 Se espera um crescimento na população de ALC 
de 394 milhões em 2000 para 609 milhões  em 
2030, onde 8 de cada 10 pessoas viverão nas 
zonas urbanas (Nações Unidas).

9



ABASTECIMENTO 
AGROALIMENTARIO
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PRODUTORES MERCADO

INTEGRAÇÃO VERTICAL

Mercado Aberto
o Spot Market



NOVO MODELO DE NEGÓCIO 
MERCADO 

AGROALIMENTARIO

 A partir dos anos 60 e 70, o modelo de 
comércio varejistas (supermercados) trouxe 
duas peças importantes ao mercado 
alimentário: 

 Conveniência (tudo no mesmo lugar)

 Orientação direcionada para a demanda
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DINÂMICA DO MERCADO  
AGROALIMENTARIO

 Existe uma clara tendencia nos países em 
desenvolvimento que os supermercados tem 
deixado de atender um mercado nicho nas 
principais cidades (classe alta e media) para 
estender as zonas urbanas e penetrando no 
mercado de alimentos para os pobres, 
principalmente nos países maiores e ricos da AL.
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 A figura dos hipermercados tem focado as classes média 
e média baixa através de preços baixos e os 
supermercados focados a classe alta.   

 Mudança Demografica:

 Famílias menores e com mais renda. 

 Maior participação da mulher na força laboral (dobro da 
renda). 

 Maior consciencia sobre a saúde, a importancia de “se ver 
bonito”

 Crescente preocupação pela segurança dos alimentos e o 
impacto da produção de alimentos no meio ambiente.
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CONVENIENCIA

DINÂMICA DO MERCADO  
AGROALIMENTARIO (2)



AS FUNÇÕES DOS 
AGENTES ATACADISTAS 

 Dentro do mercado alimentário, os agentes atacadistas proveem 
uma integração da oferta e da demanda.  

 Em outras palavras, os agentes atacadistas oferecem diferentes 
funções : 

 Intercámbio comercial, 

 Armazenamento,

 Processamento, 

 Transporte, etc.

que permite chegar ao outro extremo da cadeia de valor com 
produtos adaptados a demanda dos consumidores.
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FUNÇÕES FÍSICAS

 Transporte dos produtos

 Manejo, classificação e desfragmentação da 
oferta dos produtos

 Armazenamento dos produtos

 Processamento dos produtos

 Entrega dos produto
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FUNÇÕES COMERCIAIS 

 Busca e identificação da oferta dos produtos

 Comercialização de produtos

 Marketing e desenvolvimento de novos produtos 
e mercados

 Administração de fluxos (financeiros) e risco

 Formação e informação de preços de mercado.
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EFICIENCIA DO MERCADO 
AGROALIMENTARIO 

 Os agentes atacadistas ao agrupar as funções
antes mencionadas proporcionam um maior grau 
de eficiencia ao mercado alimentario.

 O manejo do conhecimento (know-how) sobre a 
cadeia de valor (nacional, regional e 
internacional) faz com que os agentes 
atacadistas sejam um importante vínculo no 
complexo comércio agroalimentício.
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FUNÇÕES DO MERCADO 
ATACADISTA 

 Facilitar o agrupamento dos produtos alimentícios de 
centros de produção a coleta (nacional ou 
internacional) e a distribuição aos pontos de venda ao 
varejo

 Facilitar a unificação de vendedores e compradores 
dentro de um tempo e espaço físico definido 
favorecendo a comparação de preços e qualidade e 
dessa forma criando um ambiente competitivo e 
transparente, assim como um poder maior de 
negociação para os participantes

 Gerar economias de escala na apresentação serviços 
(armazenamento, classificação, etc.) aos deferentes 
agentes do mercado agroalimentício.
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SEGURANÇA ALIMENTAR



SEGURANÇA 
ALIMENTAR

“Existe segurança alimentar quando todas as 
pessoas tem em todo momento acesso físico, 
social e econômico a suficientes alimentos 
saudáveis e nutritivos para satisfazer suas 
necessidades alimentares e suas preferências  
em quanto a alimentos com o fim de levar uma 
vida ativa e sana”. 

FAO 
(2001)

20



PRIORIDADE HEMISFERICA 
E GLOBAL 
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 O plano de ação sobre a volatilidade de preços e a 
agricultura adaptado pelos Ministros de agricultura do 
Grupo dos Vinte (G-20) na reunião que celebraram em 
Paris em junho de 2011.

 Aumentar a produção e produtividade agrícola num curto 
e longo prazo

 Aumentar a transparência  e informação de mercados

 Melhorar a coordenação de políticas internacionais. 

 Diminuir os efeitos da volatilidade dos preços, 
particularmente nos países mais pobres

 Procurar mercados agrícolas transparentes e regulados 
apropiadamente.



ESTRATEGIAS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

 Desenvolver e fortalecer os mercados agrícolas 
nacionais e locais para que sejam mais 
eficientes e tranparentes. Contar com 
informação acessivel, confiável, complete e 
oportuna sobre produção, estoque, fluxos 
comerciais e preços agricolas, que contribuem 
para reduzir a expeculação e volatilidade dos 
preços. As tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) fazem um papel crucial na 
geração e difusão da informação de mercados.
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 Criar um ambiente político adequado para 
adaptar políticas, lograr acordos internacionais 
e realizar ações que impulse a integração dos 
mercados dos pequenos produtores de maneira 
sustentável. Para incluir esse produtores nas 
cadeias de valores, se  necesitan que tenham 
acesso a inovações tecnológicas apropiadas a sua 
escala de produção, assim como a recursos 
produtivos e social por meio de crédito e 
diversas ferramentas financeiro-mercantis.
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ESTRATEGIAS DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR 
(2) 



VÍNCULO DE PEQUENOS 
PRODUTORES NO MERCADO



PROBLEMÁTICA GERAL 

 Redução na intervenção governamental direta na 
agricultura (Desaparecimento dos Marketing Boards 
em alguns países)

 Globalização tem mudado a dinâmica do comércio 
agroalimentício mundial

 Apesar que alguns mercados fazem um papel 
importante no comércio, sua existência não garante 
seu acesso

 Assimetria no acesso aos mercados rentáveis 
representa um obstáculo crucial  paara os pequenos 
produtores
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VINCULAÇÃO COM O 
MERCADO 

 A luta contra a pobreza rural não tem sentido ao menos 
que os pequenos produtores possam gerar utilidades com 
vendas dos seus produtos (agricultura rentável)

 A geração de utilidades se vê restringida pelos seguintes 
fatores. 

 Altos custos de transações geram altos custos de 
mercado

 Alto risco na produção, sobre tudo de novos produtos

 Altos riscos na comercialização de produtos devido a 
pouca infraestrutura e volatiliade de preços

 Baixa capacidade de negociação dos produtores.
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 A vinculação com o mercado pode ser através da 
participação da cadeia de valor (coordenação 
voluntária ou contratual ou confiança mutual) ou 
no mercado aberto (spot market). 

 No primeiro caso, a maioria dos que deram certo 
tem sido com grupos de produtores com um 
certo nível de educação (capacitação) e de 
tamanho médio. A maioria com acesso a 
irrigação, transporte, comunicação e 
infraestrutura.
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VINCULAÇÃO COM O MERCADO 

(2)



PRINCIPAIS 
OBSTACULOS 

 Os altos custos de transação limitam a participação dos 
pequenos produtores nas cadeias de valor, dado que em 
muitos casos, os custos de transação superam os benefícios 
esperados.

 Nos custos de transação esta incluido:

 a busca e a identificação de um comprador,

 a seleção,

 a negociação, 

 o monitoramento 

 e finalmente a transparência da propriedade do 
produto.
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NOVO MODELO DE 
NEGÓCIOS 

 Um sistema de livre mercado (preços) com uma 
menor assistência estatal, melhora a eficiência e a 
competitividade da cadeia de valor e permite um 
crescimento dinâmico das exportações agrícolas.

 O sistema de varejistas (supermercado) tem se 
comportado de uma forma muito dinâmica criando 
um alto nivel de concentração. 

 Altos padrões de qualidade mais o desejo de oferecer 
um serviço mais consistente, a levado estes agentes a 
uma integração vertical através de acordos de 
contratos voluntários ou na propriedade e o manejo 
gerencial, o que gerado a exclusão de muitos 
pequenos produtores.
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DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO DE 
VAREJO (SUPERMERCADO) 
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FASE DE DESENVOLVIMENTO

FASE I: 1980s

FASE II

FASE III: 1990s

FASE IV: Atual

Fonte: Humphrey e Goldman (2007)

REGIÃO

América Latina (países 
maiores e mais ricos)

Sul e leste asiático

Sul e leste Africano, América 
Latina (países menores e mais 
pobres)

Outras cidades na América 
latina, Ásia e África
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“Uma das maiores ameaças para os 
pequenos produtores rurais tem sido a 
globalização do sistema varejista e o 
rápido crescimento dos supermercados 
que tem se orientado a sistemas de 
fornecedores escolhidos que são capazes 
de cumprir com padrões de qualidade e 
segurança”.

Bussard e Uhrinova (2006)



ACORDOS 
INSTITUCIONAIS 
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VINCULAÇÃO AO 
MERCADO 

 Enfoque multi-institucional para melhorar o 
acesso ao mercado

 Transparência de mercado

 Acesso a insumos e serviços agrícolas 

 Associatividade

 Boas prátricas agrícolas (BPA) e melhora da 
qualidade

 Rastreabilidade do produto
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PENSAMENTOS FINAIS 

 A vinculação dos pequenos produtores e um 
elemento chave para a segurança alimentar 
por várias razões: 

 Fonte de ingresso para um grande 
número de pessoas pobres

 Principal fonte de alimentos no mundo 
em desenvolvimento

 Papel importante na redução da 
volatilidade dos preços dos alimentos 
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 Dentro dessa relação, os mercados 
atacadistas seguem jogando um papel 
fundamental no acesso ao mercado para os 
pequenos produtores que não conseguem 
incorporar eficientemente na cadeia de 
valor. 

 Os mercados atacadistas não só
representam um espaço físico para o 
intercâmbio comercial, mas também oferece 
um legado sócio-politico-cultural e 
gastronômico para a sociedade urbana 
moderna.
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PENSAMENTOS FINAIS 
(2) 



 Os mercados atacadistas contribuem para o 
melhoramento da transparência, 
concorrência e a eficiencia do comércio 
agroalimentício.

 Para incrementar a transparência, trabalhar 
de forma coordenada com os sistemas de 
informação de mercados agrícolas (SIMA) na 
coleta e disseminação dos preços de 
mercados.

36 PENSAMENTOS FINAIS (3) 



 As alianças público-privadas devem ser uma peça fundamental 
na estratégia empresarial dos mercados atacadistas.

 Reforçar a posição competitiva dos mercados atacadistas 
através de:

 Uma maior rastreabilidade (origen)

 Qualidade

 Segurança dos alimentos,

 Relação com a cultura, a gastronomia,

 Manejo de energia, lixo, agua, etc.,

assim como uma maior integração social com as comunidades 
vIzinhas.
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PENSAMENTOS FINAIS 

(4) 



38 “Trade increases the 
wealth and glory of a 
country; but
its real strength and 
stamina are to be 
looked among
the cultivators of the 
land”

William Pitt The Younger
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