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CONTEXTO:

Sistema Agroalimentar em crise
- Persistência da fome
- Transição nutricional
- Ausência do Estado
- Modelo Agricultura
- Concentração Corporativa



1 9 8 1 2 0 0 3 2 0 0 4 Aum ent o

População (bilhões de pessoas)4,5 6,12 36,00%
Cereais (mil ton) 1573,2 2270,3 44,30%
Frutas/Hortaliças (mil ton) 629,7 1383,6 120,00%
Carne (mil ton) 136,2 260,1 91,00%

Fonte: FAO / Elaboração: Julian Perez

Persistência da fome



• Redução da diversidade agrícola e 
alimentar:

- Segundo a FAO (2004) 

- 12 culturas proporcionam 80% da energia 
alimentaria

- 60% da energia alimentaria provém do milho, trigo, 
arroz e batata

- Na China, das 10.000 variedades de trigo utilizadas 
até os anos 50, somente 1.000 eram utilizadas 
nos anos 70

- No Peru, 35 das 90 variedades de batata nativas 
se encontram fora de seu habitat natural

Transição Nutricional



Transição Nutricional





- Fortalecimento da presença estatal no pós guerra
- No Brasil, construção de aparatos públicos de intervenção e 

regulação no mercado (PGPM, Ceasa’s, Cobal, Conab…)
- Fortalecimento da produção em escala e da articulação com a 

grande agroindústria
- Desmonte do aparato estatal a partir do anos 1990
- Abertura para o mercado internacional
- Retirada do papel do Estado

Ausência do Estado



Ausência do Estado: Produção, Consumo e Estoques Mundiais

Fonte: USDA. ElaboraFonte: USDA. Elaboraçção: Sidemar Presotto Nunesão: Sidemar Presotto Nunes



BRASIL:  Evolução da área de 
soja e produtos de mercado 

interno

Fonte: SANTOS, 2004

Modelo de Agricultura



Fonte: Perez-Cassarino e Nunes, 2008.





Concentração 
corporativa

Fonte: ETC Group, 2008.



Fonte: Pelaez, 2010.





Concentração varejo no Brasil (2010)

Fonte: Folha de São Paulo, 1/7/11



Abastecimento e Segurança Alimentar e Nutricional

LOSAN - Lei federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.

Conceito (Art. 3º):
A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.



Abastecimento:
Conjunto de atividades que mediam a produção e o 

consumo de alimentos (Maluf, 2012)

Alimentos
(disponibilidade e 

acessibilidade)

Alimentação
(apropriação dos bens 

pela população)

Modelos de produção
(ambientalmente 

adequados, socialmente 
justos, culturalmente 

apropriados)

Acesso à alimentação 
adequada e saudável

Regulação do mercado
Fortalecimento da 
agricultura familiar

Aproximação produção-
consumo

(circuitos de proximidade)

Redução de deslocamentos 
e consumo energético

Educação Alimentar e 
Nutricional e para o consumo



- Relevância no abastecimento doméstico
- Recente fortalecimento e qualificação de processos e produtos 

(Ex: mercado institucional)
- Articulação de ações públicas (reforma agrária, pronaf, paa, pnae, 

ater, etc…)
- Mais propicia e adequada ao desenvolvimento de sistemas de 

produção de base agroecológica
- Mais apropriada à promoção de circuitos de proximidade e de 

estratégias de desenvolvimento local e regional

O Papel da Agricultura Familiar



Recuperação do Papel do Estado
Regulação de mercado (preços/disponibilidade)
Gestão de equipamentos públicos
Promoção de modelos de produção e consumo

Intersetorialidade da SAN
Articulação de ações (entrepostos, equipamentos públicos…) e programas 
existentes (PBF, PAA, PNAE, Pronaf…)
Gestão interministerial

Participação e controle social
Articulação entre entes federados

(Maluf, 2012)

Articulação entre Abastecimento e 
PNSAN/SISAN



 Retomada do Papel do Estado no mercado de alimentos

 Abertura de espaços e estabelecimento de uma política voltada ao fortalecimento da 
comercialização da agricultura familiar, apoiada na promoção da agroecologia e no 
fortalecimento dos processos de organização social

 Práticas de redução de perdas e desperdício

 Diversificação das Centrais

 Guia de boas práticas e ações de educação alimentar e nutricional

 Integração ATER-Centrais-Política de Comercialização para AF

 Criação de equipamentos públicos complementares (bancos de alimentos..)

 Controle da qualidade de produtos (Ex: PARA-Anvisa)

 Geração de informações (preços, mercados…)

 Expansão e fortalecimento das feiras livres e pequenos varejo

 Gestão Ambiental e práticas de sustentabilidade

Convergências entre a abordagem do 
Consea e a proposta do PNA/Abracen



Agregar esforços para envio ao Congresso e tramitação do PL de 
Abastecimento da CAISAN
Marco Amplo e definidor de princípios gerais para uma política de 
abastecimento alimentar

Criação de Grupo Gestor sobre Abastecimento
Vinculado ao MAPA
Intersetorial
Prever a formação de um Comitê Consultivo (sociedade civil)

Articulação de esforços entre entes públicos e sociedade civil
Agregar esforços em torno da construção de uma política e na sequência, de 

ações e programas 

Conjuntura Atual - Propostas



Muito Obrigado !
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