
ANÁLISE E ESTRUTURAÇÃO 

ORGANIZACIONAL PARA 

ACESSO AOS MERCADOS 

 

                  CONVÊNIO 

 

 

PERFIL RURAL – FASE II 

Produto 4. Proposição do modelo 

organizacional para os municípios 

diretamente influenciados pelo 

Comperj. 
 



 Mercados locais  

 

Concorrência espúria 

Não valorização de atributos  

de valor e de qualidade. 

 

• Venda na porteira 

• Feirante 

• Pequeno comércio 

  

I – Introdução 

 
Mercados de valor

  
     Padrão de qualidade,

 Eficiência. 

 

 

•Atacado / varejo 

•Institucionais 

•Refeições coletivas 

•Feiras de produtores 



 Mercados disponíveis 

Local 

PAA 

PNAE 

Qualidade 

Varejo 



II – Dificuldades de acesso a  

mercados com maior capacidade de 

remuneração para produtos alimentícios 

Capacitação 

Organização coletiva 

Infraestrutura fisica 

 

Escala 

Padrão de qualidade 

 



Modelo  

Local 

PAA 

PNAE 

Nicho 

Varejo 

• Logística 
•Qualidade 

• Organização           
coletiva 

• Padrões 
Complexos 

•Rastreabilidade 



Principais mensagens 

 

  
 Os mercados institucionais cumprem um papel fundamental na organização 

dos pequenos produtores 

 Os mercados de qualidade não devem ser tratados isoladamente em 

relação a outros mercados. 

 Os mercados institucionais devem ser explorados por produtores que tem 

foco em mercados de qualidade. 

 As politicas públicas existentes (nas diversas instâncias) atendem de forma 

adequada à todas as necessidades de capacitação dos pequenos 

agricultores. 

 O aporte de competências feito dentro de um ordenamento facilita o 

acesso dos pequenos agricultores aos mercados em geral. 

 O associativismo é a base de desenvolviemnto da organização dos 

pequenos agricultores 



Articulação Institucional para organizações e 
mercados para instituições neutras 

Local 

PAA 

PNAE 

Nicho 

Varejo 

• Logística 
•Qualidade 

•Organização           
coletiva 

•  Padrões 
Complexos 

•Rastreabilidade 

Organização e 
estímulo ao 

associativismo 

 

Obtenção da 

DAP  
 

Assistência 
Técnica com foco 

em manejo 
 
 
 

Aquisição de 
galpão 

Capacitação em 
planejamento de 

produção 
 

Gestão de 
associações 

 
 

Assistência 
técnica com foco 
em melhoria do 

produto 
Estrutura de 

seleção e 
embalagem de 

produto 
Veículo de carga 

 

 
 
 
 

 
Habilidade para 
compreender e 

implantar 
padrões de 
qualidade 

 
 

Assistência 
técnica com 

foco em seleção 
do produto 

 
Melhoria da 

infraestrutura de 
seleção 

Apoio técnico em 
implantação e 
certificação de 
processos de 

rastreabilidade 
 

Capacitação em critérios 
fitossanitários e de 

segurança do alimento 
 

Assistência técnica 
com foco em 

embalagem do 
produto 

 

Melhoria da 
infraestrutura de 

embalagem 
 
 

 
 

Políticas 
 de 

Capacitação 
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Sistematização de informação; 
 

 Planejamento de atividade 
agropecuária; 

 
Integração intra e intermunicipal 
do PNAE; 

 
Integração da oferta e demanda 
do PAA; 

 
Apoio na seleção de políticas 
públicas. 

 

Políticas 
de 

Extensão 

 
Políticas 

de 
acesso a 

infraestrutura 

 



Local 

PAA 

PNAE 

Nicho 

Varejo 

• Logística 
•Qualidade 

•Organização           
coletiva 

• Padrões 
Complexos 

•Rastreabilidade 

Organização e 
estímulo ao 

associativismo 
 

 

Obtenção da 

DAP  
 

Capacitação 
em 

planejamento 
de produção 

 
 

Gestão de 
associações 

 
 
 
 
 
 

 

Habilidade para 
compreender e 

implantar 
padrões de 
qualidade 

 
 

Apoio técnico em 
implantação e 
certificação de 
processos de 

rastreabilidade 
Capacitação em 

critérios 
fitossanitários e de 

segurança do alimento 
 

 
 
 
 
 

Políticas 
 de 

Capacitação 
 
 
 
 
 
 

Políticas públicas direcionada para  

pequenos produtores 
 



Local 

PAA 

PNAE 

Nicho 

Varejo 

• Logística 
•Qualidade 

•Organização           
coletiva 

• Padrões 
Complexos 

•Rastreabilidade 

 

Assistência 
Técnica com 

foco em 
manejo 

 
 
 

 

Assistência 
técnica com 

foco em 
melhoria do 

produto 
 
 
 
 

 

Assistência 
técnica com 

foco em 
 seleção do 

produto 
 

 

Assistência 
técnica com 

foco em 
embalagem do 

produto 
 

 
 

Políticas  
de 

 Extensão 
 

Políticas públicas direcionada para  

pequenos produtores 
 



Local 

PAA 

PNAE 

Nicho 

Varejo 

• Logística 
•Qualidade 

•Organização           
coletiva 

• Padrões 
Complexos 

•Rastreabilidade 

Aquisição  
de  

galpão 

Estrutura de 
seleção e 

embalagem de 
produto 

 

Veículo de carga 
 

 
 
 
 

Melhoria da 
infraestrutura 

 de 
 seleção 

 

Melhoria da 
infraestrutura  

de 
 embalagem 

 
 

 

 
Políticas 

de 
acesso a 

infraestrutura 
 
 
 

Políticas públicas direcionada para  

pequenos produtores 
 



Associações de produtores 



Associações de produtores 



Associações de produtores 



Associações de produtores 



Associações de produtores 



Associações de produtores 



Obrigado 

 Pesquisadores: 

 

◦ john@mrv.org.br – John Wilkinson 

 

◦ andre@mrv.org.br – André Funcke 

 

◦ paulo@mrv.org.br – Paulo Pereira 

mailto:john@mrv.org.br
mailto:andre@mrv.org.br
mailto:paulo@mrv.org.br


 PAA: Estímulo a subir o primeiro degrau 

 

 Benefícios organizacionais 

 
 Obtenção de DAP física e jurídica; 

 Estimulo inicial a organização coletiva; 

 Emissão da Nota Fiscal pela associação. 

 

 Desafios 

 
Necessidade de elaboração de projeto; 

Valores anuais pequenos; 

Pequena estrutura logística. 

 

 

 



 PNAE: um degrau intermediário 

 

 Benefícios organizacionais 

 
 Obtenção de DAP física e jurídica; 

 Estimulo a organização logística mais complexa; 

 Introdução de padrões de qualidade no dia a dia. 

 

 Desafios 

 
Necessidade de acesso a outros municípios; 

Falta de clareza nos padrões de qualidade; 

Organização do mercado ainda em formação; 

Necessidade de manutenção administrativa da associação. 

 

 

 



 Mercado de refeições coletivas:  

 mais próximo ao varejo.  

 

 Benefícios organizacionais 

 
 Lidar com padrões de qualidade elaborados,  formais e claros; 

 Logística de entrega apurada; 

 Planejamento de produção preciso. 

 

 Desafios 

 
Volumes restritos; 

Prazos de validade mais justos; 

Estrutura de seleção e embalagem eficiente. 

 

 



 Associativismo 
 

 O associativismo é considerado um dos caminhos viáveis para que 

o pequeno produtor obtenha sucesso no acesso a mercados. 

 

• Estimula o espírito participativo; 

• Cria consciência econômica, política e social;  

• Viabiliza recursos,  serviços e crédito; 

• Serve de instrumento para aumentar o poder de barganha; 

• Aumenta a eficiência na comercialização dos produtos; 

• Possibilita influenciar na formulação de políticas públicas, e pode ser 

usado como vetor educacional; 

• Permite a disseminação de informações. 

 

 

 



 Associativismo 
  Representação dos objetivos dos associados: 

 

◦ Haver interesse em objetivos comuns; 

◦ Objetivos estabelecidos de forma clara para todos os 

associados; 

◦ Quadro social homogêneo. 

 

 Assegurar processos democráticos internos: 

 

◦ Elaboração do estatuto sem armadilhas (Elegibilidade, 

administração e assembleias); 

◦ Rotatividade da direção; 

◦ Contribuição para a organização coletiva. 

 

 Remuneração das atividades operacionais e administrativas. 

 



 Capacitação 
 

 É fundamental que este produtor adquira com o tempo uma 

capacidade mínima nos seguintes aspectos: 

 

 Desenvolver habilidade de planejamento de produção de forma a 

atender variedades, volumes e qualidade demandados pelos mercados.  

 

 Adquirir e disseminar conhecimentos para entender e implantar 

padrões de qualidade na sua produção. 

 

 Adquirir conhecimento sobre formação e gestão de associações. 

 



 Assistência técnica 
 
Foco: 

 
• Manejo das culturas; 

• Relação do manejo com padrões de qualidade; 

• Seleção; 

• Embalagem de produtos adequadas as necessidades do mercado. 

 

Principais problemas: 

 
• Falta de coordenação entre as diversas instituições; 

• Número reduzido de técnicos para dar conta de um universo 

grande de produtores. 

 



 Equipamentos 
 
 Plataforma coberta para carga e descarga. 

 Veículo de transporte para as mercadorias (coleta e 

entrega). 

 

Preferencialmente os equipamentos devem pertencer à associação. 

 

Restrições causadas por equipamentos do poder público: 

o Demora na manutenção de equipamentos em função da 

necessidade de licitação para comprar peças; 

o Verbas limitadas para combustível; 

o Descontinuidade de projetos do poder público; 

o Restrições de disponibilidade dos equipamentos em função de 

horários de trabalho de motoristas e outros funcionários; 

o Uso político dos equipamentos da prefeitura. 



 Políticas transversais 

 Sistematização de informações; 

 Planejamento da atividade agropecuária; 

 Integração intra e intermunicipal do PNAE; 

 Integração de oferta e demanda PAA; 

 Apoio na seleção de políticas públicas; 

 Articulação institucional para organizações e 

mercados por instituição neutra. 

 

 



PRODUTOS NORMA VIGENTE D.O.U NCM 

1 ABACAXI IN SARC Nº 001/01.02.02 04/02/02 0804.30.00 

4 ALHO (*) Port. MA 242/17.09.92 24/09/02 0703.20.90 

8 AMENDOIM (em casca e beneficiado) Port. MA Nº 147/14.07.87 16/07/87 1202.10.00 

1202.20.90 

9 ARROZ (Em casca e beneficiado) Port. MA Nº 269/17.11.88 

Port. SNAB Nº 01/09.01.89 (1) 

Port. MA Nº157/04.11.91 (2) 

Port. MA Nº 080/10.04.92 (2) 

Port. MA Nº 175/01.07.92 (3) 

Port. MA Nº 010/12.04.96 (4) 

20/11/88 

01/02/89 

06/11/91 

11/05/92 

03/07/92 

15/04/96 

1006.10.91 

1006.10.92 

1006.20.10 

1006.20.20 

1006.30.11 

1006.30.19 

1006.30.21 

1006.30.29 

1006.40.00 

10 AVEIA Port. MA Nº 191/14.04.75 06/05/75 1004.00.90 

11 BANANA Port. MA Nº 126/15.05.81 19/05/81 0803.00.00 

12 BATATA Port. MA Nº 069/21.02.95 

Port. MA Nº 523/28.08.96 (5) 

23/02/95 

29/08/96 

0701.90.00 

18 CEBOLA Port. MA Nº 529/18.03.95 01/09/95 0703.10.19 

24 ERVILHA Port. MA Nº 065/16.02.93 19/02/93 0713.10.90 

28 FEIJÃO IN MAPA Nº 12/28.03.2008    31/03/08 

    

0713.33.19 

0713.33.29 

0713.33.99 

0713.39.90 

35 LENTILHA Port. MA Nº 065/16.02.93 19/02/93 0713.40.90 

36 LÍNTER Port. MA Nº 055/09.02.90 14/02/90 1404.20.10 

1404.20.90 

37 MAÇÃ IN MAPA Nº 5/09.02.06 15/02/06 0808.10.00 

39 MAMONA Port. MA Nº 065/16.02.93 19/02/93 1207.99.92 

40 MILHO Port. MA Nº 845/08.11.76 

Port. SDR Nº 11/12.04.96 (4) 

19/11/76 

15/04/96 

1005.90.10 

46 PÊRA IN MAPA Nº 3/02.02.06 09/02/06 0808.20.10 

47 PIMENTA–DO-REINO IN MA Nº 10/15.05.06 16/05/06 0904.11.00 

49 PRODUTOS AMILÁCEOS DERIVADOS 

DA MANDIOCA 

IN MAPA Nº 23/14.12.05 15/12/05 1108.14.00 

57 TOMATE Port. MA Nº 553/30.08.95 19/09/95 0702.00.00 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO – MAPA 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - SDA 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL - DIPOV 

COORDRNAÇÃO GERAL DE QUALIDADE VEGETAL –CGQV 

DIVISÃO DE NORMAS TÉCNICAS - DNT 

 

 
RELAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 

PADRONIZADOS 

 

Brasília-DF, 16 de maio de 2008. 

 


