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CONAB

• Companhia Nacional de Abastecimento
é uma Empresa Pública vinculada ao
MAPA, encarregada de gerir as
políticas agrícolas e de abastecimento.
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Política de Abastecimento

POLÍTICA DE GARANTIAS 
DE PREÇO MÍNIMO -

PGPM
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Política de Abastecimento

• PGPM: (Decreto-lei n.º 79/1966) atribuiu à União a
responsabilidade das normas para a fixação
de Preços Mínimos e execução das
operações de financiamento, aquisição e
escoamento de produtos agropecuários.
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Política de Abastecimento

• A PGPM tem por objetivo garantir a
sustentabilidade da produção
agropecuária, viabilizando uma
renda mínima para o produtor se
manter na atividade.



PGPM

AGF PEP

CONTRATO DE 
OPÇÃO
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Instrumentos - PGPM
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Política de Abastecimento

AGF - garantir, com base nos Preços Mínimos, a aquisição de produtos 
agropecuários pelo Governo Federal.

CONTRATO DE OPÇÃO –

- proteger o produtor/cooperativa contra os riscos de queda nos 
preços; 

- prorrogar os compromissos do governo, escassez de recursos do 
tesouro;

- melhorar a execução das políticas oficiais de sustentação e 
regulação dos preços agrícolas;

PEP - garantir preço mínimo ao produtor rural/cooperativa; 

escoar produto para região de consumo previamente estabelecida.
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Política de Abastecimento

• Os atuais preços mínimos estão defasados,
indicando a necessidade de reajustá-los de
acordo com a variação dos custos,
aproximadamente 15% (FAEP/OCEPAR), para
fazer frente à conjuntura nacional e
internacional dos preços agrícolas e dos
custos de produção.
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Política de Abastecimento

• A política agrícola, implementando
instrumentos eficazes e recursos
eficientes liberados no momento
certo, é fundamental para atenuar
riscos no campo, assegurar renda
ao produtor rural e a produção de
alimentos para a sociedade.
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Escoamento de Safra



GARGALO LOGÍSTICO

SAFRA
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Escoamento de Safra
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Gargalos no escoamento

Rede armazenadora mal distribuída, obsoleta, de alto custo 
operacional.

Precária estrutura dos portos com instalações  antigas e obsoletas 
(chuva, calado, pequena capacidade de movimentação, etc.) 

Monopólio da ferrovia de alto custo e ineficiente (paridade de tarifa 
do frete rodoviário)

Deficitária infraestrutura de rodovias (falta de caminhão na safra , 
carretas inapropriadas para grãos, pedágio, etc.)
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Gargalos no escoamento

Armazenamento a nível de fazenda registra apenas 
15% do total da rede.

O armazenamento não acompanha o avanço do campo 
e 44% está localizado na zona urbana.

Produtividade agrícola cresceu 164% nas últimas 
duas décadas.



2013

148 mil/t

1990 à 2000

70 à 85 mil/t

Armazéns

2012/13

185 mil/t

89/90 à 99/00

65 à 83 mil/t

Produção
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Armazenamento
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Armazenamento
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Escoamento de Safra

Para FAO 
capacidade de 

armazenagem ideal 
1,2 sobre a 
produção -

220 mil/t

Déficit  de 20% na

Capacidade de 

armazenagem



Governo

• Burocracia na 
aplicação recursos;

• Órgãos de controle;

• Estoques públicos;

• Sucateamento;

• Certificação.

Mercado

• Sazonalidade;

• Atividade 
assessória;

• Imobilização do 
capital;

• Segregação;

• Estoques Públicos;

• Certificação.

Produtor

• Desinformação;

• Colheita rápida;

• Procura armazém;

• Frete  caro;

• Falta de gerencia 
nos custos;

• Pressão logística
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Realidade
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Produtor
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Mercado

• A volatilidade dos preços agrícolas é
maior que a dos demais mercados.

• O ajuste de oferta e demanda nos
mercados agrícolas sempre se dará pelos
preços e não pelo ajuste de quantidade
produzida.



Produtividade
Custo 

Padronização
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Na propriedade



Mesmo viabilizando o 
gargalo logístico...

...permanece o custo de 
padronização da colheita
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Na propriedade
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Na propriedade

Local para entrega da produção

Custo de Limpeza e 
Secagem

Descontos de Impureza 
e Umidade

Classificação

D
E
C
I
S
Õ
E
S
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Padronização na Fazenda

-Mercado de lote – Spot;
-Opções de acessar mercado  
direto, bolsa, internet etc.

-Capitaliza recurso gasto 
com serviço de terceiros;
-Gerencia seus custos;

-Aguarda melhor momento de 
venda;
-Poder de barganha no preço;
-Acesso direto aos instrumentos 
da PGPM;



• Desmistificar a gestão, 
padronização e armazenagem 
do grão na própria fazenda; 

• Ninguém vai cuidar melhor do 
produto do que aquele que o 
produziu;
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Solução dentro da Fazenda

• Desburocratizar o  crédito 
para o produtor ter o seu silo;
• Pesquisar tecnologia de 
menor custo;
• Disseminar conhecimento.
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Certificação

• SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO 
DE UNIDADES ARMAZENADORAS 

(Lei n.º 9.973, de 29/05/2000 Decreto nº 3.855, de 03/07/2001)

Fortalecer a relação do setor 
armazenador com o setor produtivo e a 

sociedade em geral, aumentando o 
profissionalismo do setor e reduzindo as 

perdas que ocorrem durante o processo de 
armazenamento.
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Solução dentro da Fazenda

• Com o secador consigo colher o milho mais cedo com umidade, 
secar e armazenar e ganho tempo que varia de 3 a 4 semanas 
dependendo do clima.

• Acredito que em quatro anos terei o retorno do investimento.

• O silo traz tranquilidade.

• De que adianta o produtor investir em uma colheitadeira 
poderosa e não poder colher sua safra?

• Colher e entregar na correria só traz problemas e prejuízos!

• Como a grande maioria não tem onde estocar a produção, o 
produtor acaba aceitando as condições e descontos impostos 
pelos compradores,

Afirma: Luiz Alberto Serenato, Teixeira Soares PR

(publicação Boletim Informativo FAEP)
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Solução dentro da Fazenda

• A colheita fica restrita apenas dentro da fazenda, assim consigo 
economizar 20% em custos.

• Minha estrutura precisa ser modernizada mas ela permite que eu 
tenha tranquilidade e tempo ideal para comercializar a safra.

• Quando o produtor faz a conta, chega à conclusão que vale a pena 
investir em uma estrutura própria, principalmente em um ano 
como 2012, quando os preços dos grãos subiram muito.

Afirma: Jorge Rocha Czech, Teixeira Soares PR

(publicação Boletim Informativo FAEP)
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Encaminhamento

O Produtor agrícola desenvolve uma atividade  
vulnerável de grande importância econômica e 
social: produzir e garantir alimentos em 
quantidade e qualidade gerando emprego e 
renda no campo e na cidade.
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Encaminhamento

Neste cenário de risco, o produtor precisa do 
conhecimento científico, de informações e propostas 
tecnológicas que venham de encontro à necessidade de 
infraestrutura e logística na fazenda.

Pesquisas que apresentem alternativas técnicas de 
baixo custo com as quais o produtor possa agregar 
valor à sua colheita.



DESEJO QUE ESTAS OBSERVAÇÕES SIRVAM DE 
MOTIVAÇÃO AOS NOVOS PESQUISADORES 

DESTA ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA E 
QUE PRODUZAM MUDANÇAS  E MELHORIAS NO 

ESCOAMENTO DA SAFRA NA FAZENDA.

OBRIGADO

15/05/2017

Luiz Carlos Vissoci
Conab/PR

41-3313-2740 – luiz.vissoci@conab.gov.br


