
Conhecimento e Informação para 
o Setor Agropecuário

Ações e Políticas Públicas da Conab



A Companhia Nacional do Abastecimento (Co nab) é uma empresa pública
de direito privado, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). 

Missão: 
Contribuir para a regularidade do abastecimen to e garantia de renda ao produtor rural,

partici pando da formulação e execução das políticas agrícola e de abastecimento. 

Públicos Atendidos: 

• Produtores rurais; 
• Agentes de escoamento de safra; 
• Responsáveis por armazenagem; 

• Consumidores de alimentos; 
• Comunidades em situação de insegurança ali mentar e nutricional no Brasil e no exterior; 

• Usuários da informação e do conhecimento; 
• Governo Federal; 
• Sociedade civil.



2. Políticas Públicas – Política de Garantia de Preços Mínimos -PGPM

2.2 Gestão de Estoques

Uma vez formados, os estoques públicos devem estar disponíveis para promover a regularização
da oferta no período da entressafra ou em sa fras subsequentes, quando a produção for insu ficiente
para atender a demanda. Desta forma, o retorno desse produto ao mercado tem como objetivo
aumentar a oferta de produtos e frear o aumento dos preços. Pode também atender demandas

específicas de determinados setores que necessitem de apoio das políticas públicas. 

Públicos atendidos 

Agroindustriais, produtores rurais, agricultores familiares e compradores de pequeno porte. 

Principais produtos 

Arroz, café, feijão, milho, trigo, algodão, farinha de mandioca, farinha de trigo, dentre outros. 

Instrumentos de operacionalização 
Leilões: Os leilões são realizados sempre que há indícios de desabastecimento ou preços eleva dos,

por meio das bolsas de mercadorias/cereais. 
Venda Direta em Balcão: Viabiliza o acesso dos compradores de pequeno e médio porte aos
estoques públicos de diferentes produtos, tais como milho, arroz em casca, trigo, dentre outros.

O propósito é suprir suas demandas por insu mos necessários às suas atividades econômicas . 



3. Políticas Sociais

3.1 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 

Garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade

necessárias às popu lações em situação de insegurança alimentar e nutricional,

como também promover a inclusão social no campo, por meio do fortalecimento da

agricultura familiar.

3.2 Política de Garantia de Preços Mínimos para a Sociobiodiversidade-PGPM-Bio 

A subvenção direta dada aos extrativistas cor responde à diferença entre o preço

mínimo e o de mercado de produtos da sociobiodiversidade para assegurar

melhoria da renda, de modo a manter o indivíduo na floresta e incentivando a

conservar as espécies nativas.  



3. Políticas Sociais

3.3 Distribuição de Cestas

Garantir, de forma regular, um composto ali mentar a grupos populacionais
específicos em situação de vulnerabilidade social.  

3.4 Ajuda Humanitária Internacional

Estratégia que visa, em caráter emergencial, prover de alimentos os países irmãos
acometi dos por catástrofes de quaisquer naturezas, par ticularmente aqueles

localizados na América do Sul, Central, Caribe e na África, a título de as sistência

humanitária internacional, a partir de pedidos pontuais dos seus governos ou por
iniciativa brasileira. A Conab atua diretamente na aquisição dos alimentos e na sua

armazenagem e também participa da logística de distribuição.  



4. Portal de Informações Agropecuárias
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5. Boletim Logístico



Obrigado.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11

