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Como aproximar comunidades 
produtoras de alimentos 
das pessoas que os consomem?

Reduzindo 
o número de 

intermediários

Aumentando 
a renda 

do campo

Valorizando 
as pessoas 

envolvidas com 
a produção. 

Um relação que 

encurta 
a cadeia do alimento, 

Comunidades tradicionais 

possuem uma forma especial de se relacionar com 

o território, reproduzindo sua cultura e identidade. 

O equilíbrio (bom, limpo e justo) dessa relação é o 

permite a sua viabilidade social, econômica e ambiental.

O movimento Slow Food defende que os 

devem ser bons, limpos e justos. 

Respeitando 
sabor e cultura 

Respeitando 
os biomas e a 
biodiversidade 

Remunerando honesta-
mente o trabalho e promo-
vendo o direito de todos
à alimentação adequada

sistemas alimentares

Como aproximar o 
campo da mesa?

Como comunicar  
essa diferencial ao 

consumidor ? 

Cadeias Alimentares Curtas 

Circuitos Curtos 
de Comercialização

ou

geograficamente (diminuindo 

a distância física entre produção e consumo)

e relacionalmente
(aproximando pessoas)

Pedro Xavier da Silva
uma

Pedro Xavier da Silva
é o que permite



É importante comunicar, ou por meio da fala ou em 

embalagens e placas, quem são as pessoas envolvidas 

no processo produtivo e a importância deste circuito de 

comercialização para a comunidade e para o território, 

capazes de ajudar a conservar a biodiversidade e 

paisagens. Mantenha contato prévio indicando quais 

produtos serão ofertados na entrega posterior!

1 Organize a oferta!

Busque os lugares na suas cidades com maior 

concentração de pessoas e famílias, tais como escolas, 

centros comerciais, feiras, restaurantes, etc… 

Entregas periódicas (uma vez por semana, por exemplo) 

permitem que todos tenham tempo para se organizar. 

Com ajuda e para o benefício de todos!

2 Informe! 

3 Organize a demanda! 

Essa proximidade entre produção e consumo, possibilita criar 

uma relação de confiança, onde os consumidores 

se tornam responsáveis pelas suas escolhas.

Co-produtores!

É importante que produtores e produtoras se 

organizem em grupos, para aumentar a varie-

dade e a quantidade de alimentos ofertados! 

Busque manter uma rotina de entregas, com 

dias, horários e locais pré-determinados.

E como fazer?


