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Para relembrar



Portal do Prohort 
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Preços médios



Preços diários: 41 ceasas lançam hoje 
diariamente ou nos dias fortes de 
comercialização os preços de 48 principais 
produtos.

Por Região: 
• Norte: 3
• Nordeste: 10
• Centro-Oeste: 3
• Sudeste: 20
• Sul: 5

Preços médios



Siscom



 Comercialização nas Ceasas: 52 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.

Siscom



2010: 15,0 milhões de t.
2011: 17,0 milhões de t.
2012: apenas  10,4 milhões, pois os dados estão incompletos , mas 
pouquíssimas ceasas estão com dados atualizados em outubro e 
novembro de 2012.



Informações de mercado (BI)



Simab



Comparação:

Simab: 2011: 9,6 milhões de t. de hortigranjeiros(24 
mercados)

Siscom: 2011: 15,1 milhões de t. de hortigranjeiros(52 
mercados)

Simab representa 64 % da quantidade movimentada dentro 
das Ceasas.

Mas não é o suficiente!!!!!

Simab



77 mercados no país identificados 
pelo diagnóstico 



Localização das ceasas brasileiras

. .



Por que?

Além de mostrar o quanto o setor é
importante pela quantidade 
movimentada e pelo valor   

transacionado, temos que ir além :



 A  identificação da origem do produto e da movimentação 
destes produtos dentro do País é que teremos a possibilidade 
de estudos e da elaboração de políticas públicas em benefício 
do setor.

 A partir da racionalização deste  passeio dos hortigranjeiros é
que teremos a possibilidade da diminuição dos custos e 
proporcionar maior segurança na aplicação de programas 
como melhora da qualidade, identificação de onde se aplicar 
programas de embalagem, de barracão de produtor e outros.



Grupo de trabalho Abracen e Conab(Portaria Conab 897)  para 
a modernização do sistema SIMAB. Identificou-se a 
dificuldades das ceasas participarem deste sistema.  O 
relatório final será apresentado antes do final do ano.

. Origem: identificar o município, a Ceasa ou o 
próprio produtor 
. Destino dentro da Ceasa: deve ter a informação 

até o usuário/permissionário. 
. Elaboração comum de uma conjuntura, do índice 

de preços, índice sazonal por produto.  



PNA: Plano Nacional de Abastecimento
INFORMAÇÃO DE MERCADO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ITEM 16: Desenvolvimento do índice geral de preços de hortigranjeiros aplicado ao 
mercado atacadista brasileiro

ITEM 17: Estudo conjuntural de mercado das ceasas (nacional)

ITEM 18: Desenvolvimento do processo de obtenção, tratamento e divulgação das 
informações de mercado, integrando mobilidade e redes sociais. 



Obrigado!

Contatos: 
gehor@conab.gov.br / prohort@conab.gov.br

(61)  3312 - 6378 / 2250 / 2298


