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PORQUE? 

• Necessidade de integrar todas as Ceasas ao 
sistema para com isto ter uma ferramenta que 
realmente retrate o setor, consubstanciando 
de forma fidedigna  as tomadas de decisões 
na área e os programas governamentais.     



O QUE TEMOS 

Trabalhamos com três bases de dados:    

• Comercialização nas Ceasas  

• Preços diários  

•  Sistema de Informações do Mercado de 
Abastecimento do Brasil – SIMAB   

As três podem ser acessadas na nossa página 
www.ceasa.gov.br 





• Preços diários: 41 ceasas lançam hoje 
diariamente ou nos dias fortes de 
comercialização os preços de 48 produtos. A 
partir desta base de dados desenvolvemos 
sistema que  demonstra  preço médio, mínimo 
e máximo de cada produto por ceasa, por 
região e por período. Dados a partir de 2006.  

 



• Comercialização nas Ceasas: 53 ceasas 
lançam mensalmente a comercialização por 
grupos de produtos: cereais, hortigranjeiros 
e produtos diversos. 

• É a forma de demonstrar a importância do 
setor pela punjância dos números. 

• Em 2011 tivemos movimentação  de 17 
milhões de toneladas e um valor 
comercializado dentro das ceasas de R$ 22,7 
bilhões. 

 
 
 
 



• SIMAB:  transferindo os dados  ou utilizando  este 
sistema temos hoje 25 ceasas:  

• Atualizadas com 2011 completo e informando em 
2012: 16 

• Desatualizadas : 09  

• O atual sistema foi desenvolvido pela Ceasaminas 
em 2003.  

• Portanto, nestes praticamente 10 anos surgiram 
novas ferramentas que, se implantadas,  nos 
permitirão captar e utilizar as informações de 
forma mais racional e mais ágil. 

 

 

 



Ceasas participantes do Simab 

RS: definitivo em set/2012 

PR: dados somente  até  06/2010 

CE:  dados até 2010 

DF e TO : intenção 2012 



LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO/ 
SIMAB 

• Lei 12.527 de 18/11/2011   

• Dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios com o fim de garantir o 
acesso a informação ....... 



O que é a informação: 

• “...dados, processados ou não, que podem ser 
utilizados para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qualquer meio, 
suporte ou formato.” 

 



Importância da informação 

• ...criar mecanismos de “accountability” 
governamental 

• ...elevar a qualidade da gestão pública 
• ...aumentar a transparência do Estado e diminuir 

a corrupção 
• ...garantir direitos individuais e coletivos, em 

especial o chamado direito à verdade 
• ...promover o desenvolvimento econômico, social 

e humano 
• ...fortalecer nossa democracia! 

 



Como se transfere a informação 

• Duas formas: Passiva e Ativa 

• Passiva: quando se é necessário solicitar esta 
informação, gerando um fluxo de perguntas e 
respostas, demoradas , burocráticas e sem 
necessidade. 



Como se transfere a informação 

• Ativa: Quando se tratar de informações de 
interesse geral, deve haver  esforço e 
organização para publicar o máximo de 
informações possíveis na internet.  

• Devemos nos esforçar para aprimorar a 
comunicação com a sociedade e para divulgar 
as informações  em uma linguagem mais 
acessível.    

“O acesso  à informação pública passa a ser 
REGRA e o sigilo a EXCEÇÃO” 



COMO FAZER 

• O meio institucional encontrado para se fazer 
esta modernização foi através do grupo de 
trabalho instituído agora pela Portaria  CONAB 
897 de 24/07/2012: 

     



Portaria CONAB 



Atividades do Grupo de Trabalho 

• Reunião de todos os indicados para o 
planejamento do trabalho a ser marcada 
ainda em agosto. 

• Determinar datas para as reuniões regionais, a 
fim de ouvir os técnicos de cada Ceasa das 
suas necessidades e determinar, em conjunto 
com as Ceasas, sua viabilidade de aplicação na 
nova ferramenta. 

 



O que teremos: 

• Teremos, desta forma, uma ferramenta que 
atenda as necessidades da maioria das Ceasas 
e que permita a Ceasa agregar ao sistema 
funcionalidades de interesse próprio. 

•  Teremos também e, principalmente, o 
compromisso de cada Ceasa que participou da 
elaboração desta nova ferramenta de utilizá-la 
ou de disponibilizar seus dados para o 
sistema. 



O que teremos: 

• Teremos apenas uma informação primária 
que nos dará todas as informações que 
temos hoje sem nenhum novo 
lançamento, sem possibilidades de erros.  

• Teremos que trabalhar esta informação 
primária aplicando uma base 
metodológica  comum aos mercados, que 
também será tema de discussão das 
reuniões regionais.  



Onde queremos chegar 

• Usabilidade:  Agregar inovações tecnológicas que 
surgiram nos últimos 10 anos para facilitar a 
inserção de análise de informações e 
conhecimentos. 

• Portabilidade: Integrar a ferramenta com 
dispositivos móveis como tabletes e 
smartphones. 

• Ferramentas de mídias sociais e web 2.0: 
interação com ferramentas como twitter, 
facebook, google +, blogs . 

 

 



 

• Por fim, aproveitar as oportunidades advindas 
de investimentos em tecnologia da 
informação e comunicação decorrentes dos 
investimentos para atender as demandas dos 
grande eventos - copa do mundo  e 
olimpíadas  

•  4G, expansão das velocidades e cobertura de 
redes, redução dos custos de comercilalização.     


