
Visão das Oportunidades na  
Agricultura e sua Logística 

 

diante dos sistemas de comercialização 
e distribuição de alimentos e de 

produtos correlatos pela Rede CEASA 



60 milhões/ha de área produtiva 

(grãos, frutas e florestas plantadas) 

 

38 milhões/ha urbanização  

e outros usos 

 

198 milhões/ha de pastagens 

 

 

 

 

 

 

554 milhões/ha de vegetação nativa 

•107 milhões/ha de Unidades de Conservação  

•103.5 milhões/ha de Terras Indígenas Regularizadas 

•274 milhões de/ha de vegetação nativa em propriedades 

privadas (APPs hídricas e de topo de morro + Reserva Legal) 

•69.5 remanescentes de vegetação nativa  

 

















Desafio 

1990 2000 2010 

Ferrovia 

Portos 

Rodovias 

Quanto tempo? 

         165% 178% 

   296% 



Observatório Nacional de 
Transporte e Logística 



Lei Nº 12.743 de 19 de dezembro de 
2012 

“Art. 5o  Compete à EPL: 

V - promover a capacitação e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e 
desenvolvimento nas instituições científicas e tecnológicas, organizações de 
direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, e sociedades nacionais, inclusive de tecnologia industrial 
básica, relacionadas ao setor de transportes;  

VII - planejar e promover a disseminação e a incorporação das tecnologias 
utilizadas e desenvolvidas no âmbito do setor de transportes em outros 
segmentos da economia;  

XI - promover estudos voltados a programas de apoio, modernização e capacitação 
da indústria nacional, objetivando maximizar a participação desta no 
fornecimento de bens e equipamentos necessários à expansão do setor de 
transportes;  



Principais Programas e Arquitetura da 
EPL 

Arquitetura Técnica 

Hardwares e Firmwares 

Integração e Comunicação 

Back Office EPL 

Sala de Situação da Logística 
Nacional 

Rede Nacional dos 
Transportes 

• Definir as arquiteturas (técnica e de negócios)  a partir da 
realidade de cada modal e conforme as necessidades 
individuais 

• Investigar necessidades de integrações tanto físicas como 
sistêmicas intermodais e multimodais 

• Propor ações, processos, sistemas, protocolos e soluções 
(arquiteturas) adequadas a cada um dos setores e 
aderentes a um cenário futuro nacional (estratégico na 
logística integrada) de curto, médio e longo prazo (1, 5, 10 
e 20 anos) 

• Criar uma prateleira de projetos de tecnologia capazes de 
ser contratados/desenvolvidos pela EPL de forma 
integrada e escalável  

EPL 

Ferroviário 

Rodoviário 

Aéreo 
Aquático 

• Fluvial 

• Marítimo 

Dutoviário 
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Segmento Agronegócio 

Principais Origens e Destinos 

Aves 

Bovino 

Suíno 

Aves 

Aves 

Bovino 

Aves 

Aves 

Bovino 

Principais Origens 

Principais Destinos 
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Produção Comercial 

das Frutas

Agrocomercialização

(Mercado de frutas frescas)

47 %

Agrocomercialização

(Mercado de frutas 

processadas)

53 %

Mercado Interno

45 %

Mercado Externo

2 %

Mercado Interno

24 %

Mercado Externo

29 %

Destino da Produção Brasileira de 
Frutas 



RELAÇÕES ENTRE AS TENDÊNCIAS DO AMBIENTE INTERNO E AS DO AMBIENTE EXTERNO  

Crescimento e

envelhecimento

populacional

Crescimento da

economia

mundial

Mudança de

hábitos

alimentares

Crescente

Urbanização

Maior consciência

ambiental /escassez

de recursos

Entrada em vigor de

mecanismos de

desenvolvimento

limpo

Consumidor

informado e exigente

Intensificação do

comércio

Internacional

Aumento no consumo de frutas e hortaliças

Aumento do consumo de produtos processados

Aumento da produtividade agropecuária

Aumento da área plantada concentrada em alguns países em desenvolvimento

Água como limitador da produção agrícola

Aumento da mecanização agrícola

Diminuição na oferta de mão-de-obra no campo

Aumento do uso de biocombustíveis

Adoção de sistemas produtivos sustentáveis

Desenvolvimento da biotecnologia /biossegurança

Redução da área plantada nos países desenvolvidos

Zoneamento de produção

Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis

Deslocamento das fronteiras agrícolas frutícolas

Alimentos funcionais

Aumento dos riscos e exigências sanitárias e fitossanitárias

Rastreabilidade e Certificação da conformidade

Especialização de produtos para atender nichos de mercado

Melhor organização da cadeia produtiva

Aumento das exigências em relação à inocuidade, segurança e qualidade dos

alimentos

Profissionalização da gestão produtor

Influência do marketing e propaganda na produção e consumo de alimentos

Redução das barreiras tarifárias e das políticas que distorcem o comercio.

Promoção comercial

Aumento Negociações Internacionais Bilaterais

Aumento do protecionismo agrícola na forma de barreiras não-tarifárias

(econômico,social e ambiental)

Aumento da participação do Brasil nas exportações do agronegócio

Crescimento de formas associativas

Concentração na

Comercialização

de frutas e derivados em

grandes redes de

supermercados

Aquecimento

Global

Transformação

Matriz

Energética

Evolução

Tecnológica

Crescimento da

escala de

produção para

assegurar a

economicidade

Concentração em

todas as etapas

da cadeia

produtiva

Ambiente Externo

Tendências Globais

Ambiente Externo

Tendências Globais

Ambiente Interno

Tendências do Agronegócio das Frutas, Verduras e Legumes



•Infraestrutura: efeitos de transporte, 
armazenamento e infraestrutura portuária na 
competitividade do setor. Principais entraves e 
o que poderia ser feito para removê-los. 

•Tecnologia: há carências tecnológicas. Qual a 
origem da tecnologia. Está sendo usado o que 
há de melhor. Entraves para a geração  e para a 
adoção de tecnologia. 

•Ambiente Institucional: quais são as leis e 
como elas estão sendo implementadas e 
fiscalizadas. Inclui: programas específicos; 
política tarifária; legislação sanitária e de 
segurança dos alimentos; política comercial ... 



É essencial doravante produzir, industrializar, 

transportar e distribuir as frutas de forma 

sustentável 



As Frutas e Derivados necessitam ser seguros 



Frutas e Derivados devem ser 
saudáveis 



Os derivados devem tornar a vida mais 

simples 
 



Mais sabor e aroma para o prazer de 

consumo 



  

•Estrutura de Mercado: foco na organização do setor em 
termos de no e tamanho das firmas, eficiências (escala, 
de escopo, locacional etc.) A estrutura vigente está 
afetando negativamente a competitividade.  

•Há tendências de mudança. Diante dessas tendências, 
o que se espera para o futuro? 

 

• Gestão: relaciona-se com os demais direcionadores. 
As firmas usam os instrumentos de gestão + eficientes? 
Foco em: TI, gestão de qualidade e gestão logística. 



LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 

CEASAs 

e suas estruturas próprias e o conceito 
ZIS – Zona de Integração de Serviços 
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Distribuição direta 

tradicional 

“Atacarejo” 

feiras livres + e-
commerce (B2C) 

centrais 
de 
compras 



“atacarejo” :    72 lojas(1999)       291(2009) 

 

Características: preços baixo, lojas simples, preços s para 

pacotes, mix menor. 

Clientes são consumidores (principalmente de classe 

média e alta) e pequeno varejo. 

Vantagens do atacarejo p/ pequeno varejo: preço e 

fracionamento (reduz estoque). 

Vantagens do atacado tradicional: entrega do produto, 

conveniência, confiança e variedade. 

 
•Para atender varejistas, o “atacarejo” prioriza: crédito 
pré-aprovado, caixas exclusivos, áreas de 
carga/descarga. 

•Crescimento de atacarejo também decorre de meta da 
indústria de não ficar refém de supermercados. 

•Nos EUA o “atacarejo” evoluiu para os clubes de compra. 



Varejo: volume adequado a consumidor  destino da venda é consumidor final. 

2007: 40% do comércio foi feito por varejo. 

 

Mais de 85% do comércio de alimentos se dá por self-service. 

Venda de alimentos  50% faturamento dos supermercados. 

• Concentração do Varejo: tendência a triopólio 

Empresa 
Parcela de Mercado (em %) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Carrefour  10,4 14,13 14,18 14,48 14,38 12,82 

CBD 13,26 13,77 13,16 14,82 17,94 23,50 

Wal-Mart 10,4 11,01 12,59 11,14 11,08 10,46 



 



 



Zona de Integração de Serviços 

Equipamentos de ITS 

Monitoramento Georeferenciado  

Plataforma 
ZIS webservice WS 

Sistemas de Informação da Rede 

Compradores 

Produtores e 
Fornecedores 



Fibra ótica instalada na malha ferroviária e rodoviária 

Perto de 57.000 km 
de fibra ótica instalada 
nas Rodovias e Ferrovias 
Federais sem contar com 
as linhas de transmissão 
de energia. 





Etapas da Construção da ZIS 



A integração eficiente das duas pontas: 
da Terra à Mesa 


