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• Ao final da década de 40........ 

 

• A produção de hortigranjeiros no Brasil necessitava de estímulo através de 

canal eficiente de distribuição; 

 

• A comercialização ocorria de forma desorganizada e dispersa; 

 

• O governo federal necessitava de uma política específica para o setor; 

 

• Na década de 1950 ocorrem as primeiras discussões, sendo que a primeira 

ceasa brasileira surgiu em Pernambuco em 1962; 

 

• Em 1972 foi regulamentado o SINAC e em 1988 foi extinto; 

 
 

1 – Contextualização histórica das ceasas brasileiras 



A proposta do PNA – Plano Nacional de Abastecimento 
 

A demanda surgiu do MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

tendo em vista repercussões ocorridas a partir das movimentações realizadas 

pelas centrais de abastecimento do país, representadas pela ABRACEN e pelos 

comerciantes das ceasas, representados pela BRASTECE; 

 

Neste contexto, ocorreu mobilização das principais centrais de abastecimento 

brasileiras, no intuito de formatar proposta técnica que abrangesse os principais 

aspectos relevantes ao projeto de recuperação e retomada dos entrepostos, 

segurança alimentar, boas práticas de pós-colheita, retomada da visão sistêmica 

do sistema, estrutura física, etc.; 

 



• Foi criado grupo de trabalho formalizado pela portaria nº 1057 do MAPA; 

•  O grupo de trabalho deverá apresentar, em um prazo máximo de 90 dias, 
relatório ao MAPA 



1 – Reestruturação da concepção sistêmica do abastecimento no Brasil 

Cenário atual 

• Com o término do SINAC, as centrais de abastecimento passaram a demandar 

específicas “macrodiretrizes” estratégicas que possibilitem a articulação de ações que 

devam ser tomadas em todo o sistema brasileiro de ceasas. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Criação da Secretaria Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, visando o cumprimento de 

funções relacionadas ao desenvolvimento da estrutura nacional atacadista de 

alimentos, além de estabelecer planos estratégicos e investimentos essenciais à 

modernização do sistema. 



2 – Política pública para produtos perecíveis frescos 

Cenário atual 
 

• No Brasil a produção de produtos hortícolas é bastante segmentada, sendo que a 
práticas de pós-colheita são pouco utilizadas. A comercialização surge como principal 
gargalo de toda a cadeia, que apresenta grande concentração no varejo, criando assim 
pressão sobre o produtor e desconfiança entre todos os atores envolvidos. Como se não 
bastasse, os programas de fomento à exportação e pesquisa agronômica são 
direcionados, não atendendo assim ás demandas de toda a cadeia. 
 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Criação de instrumentos formais que garantam o justo comércio; 

• Organização dos produtores, a fim de realizar a divulgação de seus produtos; 

• Implantação de eficiente sistema de informações de mercado; 

• Adoção de padrões de qualidade; 

• Operacionalização de barracões de classificação e comercialização do produto; 

• Garantia do abastecimento da população com produtos hortícolas de qualidade. 

 

 



3 – Práticas para redução de perdas na cadeia agroalimentar 

 
Cenário atual 
 

• As perdas ocorrem em todo a cadeia produtiva. Na lavoura durante o processo de 
produção e colheita; no barracão de classificação com o descarte dos produtos fora de 
padrão; nas ceasas ocorrem perda física e a perda de valor do produto; no varejo ocorre 
principalmente em função do manuseio do produto; no consumo final também ocorre 
grande perda. 
 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Criação de código comercial para comercialização de produtos perecíveis frescos; 

• Melhoria de infraestrutura e capacitação da mão de obra, na produção; 

• Adequação dos veículos utilizados no transporte e obediência a lei vigente; 

• Melhoria na infraestrutura de transporte, armazenamento e exposição, nas ceasas; 

• Atendimento às exigências legais (classificação, rotulagem e embalamento); 

• Conscientização da população, a partir de programas escolares específicos. 

 

 



Processo de seleção, classificação e embalamento – Barcelona/Espanha 



Classificação e embalamento – produtores rurais 



MERCABARNA – Barcelona/Espanha 



Processo automatizado de embalamento de frutas – Barcelona/Espanha 



Frutas embaladas 

Barcelona / Espanha 



4 – Diversificação das centrais de abastecimento 

 Cenário atual 
 

• Desde sua criação na década de 1960, algumas centrais de abastecimento ainda 
mantém sua estrutura de comercialização inalterada. As demandas do mercado 
moderno exigem adequações ao sucesso da operacionalização das ceasas brasileiras. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Compreensão detalhada  da cadeia de valoração de cada produto; 

• Quantificação do tamanho do mercado e infraestrutura para seu atendimento; 

• Captação de potenciais clientes dispostos a investir em infraestruturas; 

• Adesão das centrais de abastecimento à proposta; 

• Implantação da proposta. 

 



Mercado de flores da ceasa Aalsmeer - Holanda 



Mercado de carnes da ceasa Rungis / França 



Mercado de peixes de Mercamadri - Espanha 



5 – Marco regulatório do comércio internacional e relações institucionais 

 
Cenário atual 
 

• O atendimento às exigências fitossanitárias, tributárias e de certificação que garantam a 

qualidade e rastreabilidade do produto não é comum nas centrais de abastecimento 

brasileiras, dificultando assim a busca por novos mercados e oportunidades de agregação 

valor ao produto. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Levantamento das exigências legais no processo de produção e comercialização; 

• Levantamento das certificações existentes no processo de pós-colheita; 

• Instalação de despacho e desembaraço fitossanitário, aduaneiro, tributário; 

• Criação de entrepostos aduaneiros especializados em frutas e hortaliças; 

• Fomento à transformação de concessionários (permissionários) em exportadores. 



6 – Caracterização nacional dos atributos de qualidade dos produtos 

  

Cenário atual 
 

• No Brasil atualmente ocorrem diferentes níveis de caracterização para os produtos 

hortícolas comercializados nas ceasas, sendo que aqueles com maior valor agregado 

(importados, subtropicais e submetidos à cadeia de frios) apresentam grande número 

de caracterizações. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Realização de pesquisa nos principais mercados atacadistas brasileiros, para 

verificar os principais atributos de qualidade que influenciam no valor comercial 

das frutas, legumes e verduras, produzidas, comercializadas e consumidas no 

Brasil. Este trabalho irá avaliar o nível de caracterização dos produtos segundo o 

mercado,e fornecerá subsídios para elaboração de estratégias que propiciam 

melhoria comercial na apresentação dos produtos. 





7 – Guia de boas práticas para os mercados atacadistas brasileiros 

 Cenário atual 
 

• No Brasil o setor atacadista de produtos horticolas possui uma lacuna que seria 

responsável pela orientação dos usuários dos entrepostos a atender as exigências para 

o fornecimento de alimento seguro para o consumidor final. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Edição de Guia de Boas Práticas para usuários dos mercados atacadistas 

brasileiros, que servirá para capacitar todos os agentes envolvidos na 

operacionalização dos entrepostos, sejam eles gerentes e operadores de 

mercado de empresas, produtores rurais e carregadores. Este material também 

fornecerá subsídios aos gestores das ceasas, tendo em vista a necessidade de 

implantação de uma padronizada política de abastecimento alimentar à população 

brasileira. 



Guia de boas práticas 

União Européia 



8 – O processo de adequação de embalagens utilizadas no comércio 
de hortigranjeiros no Brasil e o surgimento dos bancos de caixas. 

 Cenário atual 

• Segundo estudos da EMBRAPA, a comercialização de produtos hortícolas no Brasil 

ocorre com a utilização de embalagens confeccionadas de materiais diversos, na 

maioria das vezes potencializando: perdas, contaminação das lavouras, falta de 

qualidade, obsoletismo na logística de mercado, aumento dos custos operacionais, não 

atendimentos ás exigências legais, etc.. 
 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Desenvolvimento de política específica destinada ao fomento, convencimento e      
esclarecimento a todos os agentes envolvidos na cadeia; 

• Fomento à adequação das embalagens utilizadas nas ceasas brasileiras, a partir 
da observância da legislação vigente; 

• Criação de padronização nacional de embalagens; 

•Fomento à instalação de unidades de bancos de caixas nas ceasas brasileiras. 









Mercado atacadista de Lisboa - Portugal 



Operacionalização do mercado a partir da utilização de caixas plásticas, papelão  

e madeira - Amsterdã / Holanda 



9 – Política nacional de integração das assistências técnicas rurais e as 
centrais de abastecimento 

 Cenário atual 
 

• Tendo em vista os produtos que circulam usualmente nas ceasas brasileiras observa-se 

uma carência na assistência técnica aos produtores de hortigranjeiros, principalmente no 

momento da pós-colheita e comercialização 
 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Criação de serviço nacional de assistência técnica, voltada à cadeia intermediária 

entre produtores e centrais de abastecimento, objetivando aperfeiçoar processos    

de controle de qualidade rastreabilidade  diminuição de perdas. 

 Capacitação de produtores; 

 Promoção e valorização dos circuitos locais e regionais de produção; 

 Minimização das perdas com a incorporação de novas tecnologias; 

 Garantia da qualidade e segurança dos alimentos, da produção ao consumo. 



10 – Segurança alimentar e políticas sociais 

Cenário atual 
 

• Com raras exceções, as centrais de abastecimento tem reduzida participação nos 

programas sociais que atendem à população brasileira e na articulação, mesmo que 

indireta no PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atualmente é o 

maior programa alimentar brasileiro. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• As ceasas, por interveniência da ABRACEN, poderão estabelecer uma grande 

parceria com o MDS - Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do 

Programa Brasil sem Miséria, visando consolidar os programas existentes: 

restaurantes populares, bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, PAA, PNAE, 

agricultura urbana, horta comunitária, objetivando a erradicação da fome e 

miséria no país. 



Área de processamento de banco de alimentos 



Área de seleção, lavagem e sanitização de banco de alimentos 



Alimento pesado, embalado e 
etiquetado 

Retirada de alimentos pelas 
instituições credenciadas 



11 – O papel da educação nutricional no PNA 

Cenário atual 

• A educação nutricional é importante instrumento no fortalecimento dos conceitos que 

permeiam  a moderna temática de políticas públicas. Nos últimos anos a segurança 

alimentar foi traçada como meta de governo e trouxe novos desafios à educação 

nutricional, como valorizar a alimentação através do acesso regular a alimentos de 

qualidade e quantidade suficientes. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• As centrais de abastecimento brasileiras podem ser importante equipamento 
público, tendo em vista o desenvolvimento de novas estratégias de ações por 
parte dos governantes.  Temas que devem ser trabalhados neste contexto: 

 DHAA – Direito Humano à Alimentação Adequada; 

 Soberania alimentar; 

 Segurança alimentar; 

 Produção de alimentos; 

 Boas práticas na manipulação de alimentos; 



12 – Proposta para recuperação das ceasas - RECEASA 

Cenário atual 

• Desde a extinção do SINAC, ocorrida na década de 1980, as centrais de 

abastecimento brasileiras, com raras exceções, permanecem com a mesma estrutura 

física e operacional que possuiam em sua inauguração. Esta situação dificulta a 

competitividade no moderno mercado, e traz consigo grande potencial de ineficiência. 

A Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Implementação de programa de reestruturação, criado e gerenciado pelo próprio 

poder público, com objetivo de reestruturar institucional e fisicamente os 

entrepostos, além de capitalizar as ceasas, permitindo a transformação desses 

mercados em centros eficientes de consolidação e distribuição de produtos. 

Principais ações previstas: estabelecimento de padrões mínimos de 

infraestrutura, criação de fundo e programa de financiamento; avaliação da 

qualidade dos serviços prestados por cada central; estabelecimento de 

programas individualizados de recuperação dos entrepostos. 

 



Catante 



Comercialização de produtos sem embalagem 



Instalações sanitárias públicas precárias 



Veículos estacionados em “fila tripla” 



Veículos estacionados em canteiro 



Canteiro danificado por estacionamento de veículos pesados  



13 – As feiras livres e os mercados municipais como ferramentas de 
integração da cadeia de abastecimento nacional 

Cenário atual 

• Historicamente as feiras livres e os mercados municipais se consolidaram como 

importante canal de comercialização ao pequeno produtor rural. Com raras exceções, 

essas importantes ferramentas encontram-se, em todo o país, bastante depreciadas, 

inclusive com sensíveis alterações em suas propostas iniciais, dificultando assim o 

acesso desta produção ao mercado. 

 

A Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Realização de mapeamento e diagnóstico nacional das principais feiras livres e 

mercados municipais do país;  

• Desenvolvimento e implantação de políticas públicas que fortaleçam tanto o 

pequeno produtor rural com a melhoria de sua renda quanto ao consumidor final 

que contará com produtos de qualidade e preços mais acessíveis. 

 









Mercado Municipal “La Boqueria” – Barcelona / Espanha 



14 – Evolução da estrutura física, cadeia de frios, logística e eficiência 
energética 

Cenário atual 
 

• É notória a degradação da infraestrutura das ceasas e armazéns, suas deficiências 

logística na resposta às novas demandas dos operadores de mercado e do próprio 

consumidor 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Viabilização de linhas de crédito específicas junto à orgãos públicos, com a 

finalidade de execução de completo projeto de modernização e reestruturação 

física além da ampliação dos entrepostos. Neste contexto, algumas ações podem 

ser consideradas comuns para praticamente todos os entrepostos: substituição 

das telhas atualmente utilizadas; colocação de painéis solares sob os telhados; 

construção de estacionamentos verticais; adequação dos banheiros utilizados pelo 

público, dentre outras. 



Câmara fria 



Câmara fria 



Controle remoto de câmaras frias 



Câmara fria 



Docas de descarga em câmaras frias – Amsterdã / Holanda 



15 – Rastreabilidade da cadeia produtiva de hortícolas 

Cenário atual 
 

• O Brasil é considerado referência mundial na produção hortícola, porém, a 

comercialização de seus produtos sofre severas restrições, em função da falta de práticas 

adequadas que garantam a qualidade e principalmente a rastreabilidade de sua produção. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Criação de cadastramento nacional de produtores, gerenciado pelo MAPA; 

• Criação de sistema de codificação nacional de circulação de produtos nas ceasas; 

• Utilização de rotulagem nas caixas padronizadas. 

 







16 – desenvolvimento do índice geral de preços de hortigranjeiros, 
aplicado ao mercado atacadista brasileiro 

Cenário atual 

• O mercado nacional carece de um indicador eficiente que reflita com eficiência a 

realidade do mercado atacadista de hortigranjeiros ocorrido nas ceasas. Atualmente 

algumas centrais desenvolveram seus próprios índices, com metodologia própria, não 

existindo assim um “nivelamento” técnico. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Desenvolvimento de um índice geral de preços de hortigranjeiros comercializados 

nas ceasas brasileiras, que deverá ser capitaneado por um órgão centralizador, de 

forma que todas as centrais poderão participar, a partir de suas experiências e 

especificidades, gerando assim um indicador que terá metodologia de cálculo 

única. 

 



17 – Estudo conjuntural nacional de mercados atacadistas 

Cenário atual 

• Atualmente algumas ceasas brasileiras publicam regularmente material técnico que 

traduz as movimentações ocorridas em seus mercados. Esta prática ocorre de forma 

descoordenada e não segue a nenhuma norma ou padronização, gerando assim um 

grande volume de dados, que em muitas oportunidades não podem ser comparados ou 

mesmo não possuem interação entre si. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Desenvolvimento e produção de estudo conjuntural nacional que aborde o 

comportamento do comércio atacadista nas centrais de abastecimento nacionais. 

Esta ação deverá propiciar à todas as esferas de governo importantes subsídios 

para desenvolvimento e implementação de políticas públicas específicas, além é 

claro de fornecer a todos os agentes envolvidos na operacionalização dos 

mercados, importantes informações. 



18 – Desenvolvimento e homogeneização do processo de obtenção, 
tratamento e divulgação das informações de mercado 

Cenário atual 

• Atualmente o processo de captação de dados e formatação de informações de mercado 

das ceasas brasileiras ocorre sem um orgão centralizador, ocorrendo assim importantes 

variações metodológicas e técnicas. Esta condição reduz bastante a amplitude e 

capacidade de interação deste grande volume de dados. 

 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Adoção e integração por todo o conjunto das ceasas ao sistema de informações 

dos mercados de abastecimento do Brasil – SIMAB/PROHORT. 



Página inicial do PROHORT 



19 – Inovação, tecnologia e governaça como indutores de 
modernização da gestão 

Cenário atual 

• No atual contexto das ceasas brasileiras predominam iniciativas singulares em todos os 

aspectos de gestão e estruturação. São empresas constituidas nos mais diversos 

modelos societários, administradas pelo governo federal, estadual, autarquias, 

organizações de interesse público e iniciativa privada. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Desenvolvimento e compartilhamento de recursos tecnológicos capazes de 

aprimorar a gestão, elevar a eficiência e logística nos entrepostos, acrescer 

segurança, capacitar agentes e difundir informações e conhecimentos. 



Utilização de “tablet” na pesquisa diária de preços do atacado - CeasaMinas 



20 – Cooperação internacional entre os mercados atacadistas 

Cenário atual 

• Desde a concepção de ceasas brasileiras, observa-se iniciativas isoladas por parte de 

algumas centrais no intuito de captar experiência e parcerias institucionais com mercados 

de outros países.  

 
 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 
 

• Tendo em vista a experiência e o grau de excelência de algumas centrais de 

abastecimento internacionais, é importante que o Brasil possua uma agenda de 

cooperação técnica com estes países, na busca de uma moderna política de 

abastecimento nacional. 



21 – Universidade corporativa e educação a distãncia para 
capacitação dos agentes 

Cenário atual 

• Historicamente as ceasas brasileiras sempre contou com equipe técnica bastante 

diversificada e competente, porém observa-se que a formação mercadológica destes 

técnicos ocorreu dentro do próprio mercado. O atual contexto exige dos agentes 

envolvidos uma formação específica. 

 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Criação, em parcerias com universidades, de centros de formação específica, a 

partir do desenvolvimento de cursos voltados para a operacionalização de centrais 

de abastecimento, que devem atender a todos os agentes envolvidos no processo 

de comercialização ocorrido em uma ceasa. 





22 – Gestão ambiental e práticas de sustentabilidade em ceasas 

Cenário Atual 

• A atividade desenvolvida pelas ceasas gera impactos sobre o meio ambiente. Além 

disso, os procedimentos adotados e a própria natureza dos serviços caracterizam as 

ceasas como grandes geradores de resíduos. Via de regra, os entrepostos não possuem 

adequada cadeia de frio, contribuindo assim para o aumento nos níveis de perda dos 

produtos. 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Criação de grupo de trabalho para direcionar a gestão e sustentabilidade em 

ceasas, com os seguintes eixos temáticos: 

 Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

 Gestão adequada dos resíduos gerados; 

 Sensibilização e capacitação dos servidores; 

 Licitações sustentáveis. 



Paineis de células fotovoltaicas – Mercado Atacadista de Lisboa / Madri 



Paineis de células fotovoltaicas – Mercado Atacadista de Lisboa / Madri 



Painel indicativo da atividade relativa à utilização das celulas fotovoltaicas 



Container compactador de resíduos – Mercabarna / Barcelona 



Central de gerenciamento e tratamento de resíduos ceasa Rungis / França 



23 – Integração do PNA e outras políticas existentes como forma de dar 
agilidade á gestão das ceasas 

Cenário atual 

• A realidade do sistema de abastecimento brasileiro é que inexiste uma integração entre 

as diversas proposições e ações efetivadas para o segmento, resultando assim em uma 

ineficiência e impossibilidade de interação entre elas. 

 

 

Proposição Plano Nacional de Abastecimento 

• Estabelecimento de política nacional para o abastecimento, visando a 

homogeneização das ações e diretrizes fundamentais, resultando assim em 

proposições padrão, capaz de unificar as condutas em todo o país. 



“A melhor maneira de prever 

 o futuro é criá-lo” 

 
Peter Drucker 



João Alberto Paixão Lages 

Presidente 


