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Segundo a CONAB, atualmente há no Brasil 

72 entrepostos, em 22 unidades da 

federação;

Apesar das especificidades, é correto 

afirmar que as principais demandas são 

comuns para todas as Ceasas brasileiras;



1 - Socioambientais

 Social

› As Ceasas possuem ambiente atrativo à 

ação de catantes, população carentes, 

etc.;

 Ambiental

› As Ceasas são grandes geradoras de 

resíduos sólidos;

› A legislação moderna imputa aos 

geradores a destinação desses resíduos.
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Ações Implementadas



 Diariamente circulam pelas Ceasas brasileiras 

algumas centenas de milhares de pessoas;

 Anualmente os entrepostos movimentam 

mais de 17 bilhões de reais;

 Este ambiente é propício à proliferação de 

eventos que colocam em risco a segurança 

nos entrepostos

2 – Segurança patrimonial



Eventos mais freqüentes registrados

 Pequenos furtos e roubos;

 Roubos de veículos;

 Assaltos à lojas;

 Brigas e desentendimentos, com agressões físicas;

 Assassinatos;

 Tráfico de drogas;

 Prostituição (adulto e infantil);

 Receptação de cargas roubadas;

 Comércio de artigos provenientes de contrabando, 
etc..
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3 - Embalagens inadequadas

 Na maioria das Ceasas brasileiras, o uso 

da caixa “K” ainda prevalece;

 Esta prática implica:

› Redução na qualidade;

› Aumento nas perdas;

› Aumento nos custos;

› Dificulta e limita a logística;

› Contaminação de lavouras e plantações;

› Falta de padronização do peso, etc.
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Ceasa CampinasCeasaMinas Contagem

Ceasa Recife Ceasa Goiás



4 - Descontinuidade administrativa

 As Ceasas, em sua grande maioria, são 

empresas públicas, geridas por agentes 

políticos, sujeitas à constantes alterações em 

seus quadros diretivos;

 Esta característica pode implicar em:

› Alterações nas rotinas administrativas;

› Descontinuidade de projetos em andamento;

› Desvios na operacionalização do entreposto, etc..



 A maioria dos grandes entrepostos brasileiros 

foram construídos na década de 70;

 Em 1970, a taxa de urbanização da 

população brasileira era de 55,9%. Em 2000 

este número chegou a 81,2%;

 Salvo raras exceções, a maioria dos 

entrepostos não realizaram grandes 

expansões, tendo em vista escassez de 

recursos e de área.

5 - Necessidade de expansão
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6 - Necessidade de modernização

 A maior parte das grandes Ceasas brasileiras 
tem em torno de 40 anos de operação;

 Os investimentos em infra-estrutura têm sido 
pontuais e muitas vezes equivocados;

 Atualmente, muitas delas já estão superadas, 
tanto do ponto de vista operacional, quanto 
de infra-estrutura;

 Necessitam de ampliações e adequações 
físicas para atenderem á demanda atual e 
agregações de novos serviços para 
demandas futuras.
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 A informação de mercado é um dos 

principais produtos de uma Ceasa;

 É obtida a partir da captação, tratamento e 

divulgação da interação dos diversos 

agentes que atuam no mercado;

 A heterogeneidade em todo o processo 

compromete a qualidade deste serviço e 

dificulta a obtenção de dados “macros”;

7 – Homogeneização de 

informações de mercado



 Captação de dados

› Coleta na portaria de documentos
 Falta de controle efetivo, falta de documentos, informações 

inconsistentes, etc.;

› Pesquisa de preços
 Falta de metodologia, falta de qualificação dos profissionais, 

necessidade de melhoria tecnológica, etc.;

 Tratamento de dados captados 
 Utilização de diferentes metodologias e ferramentas;

 Divulgação das informações de mercado
 Necessidade de melhoria ao acesso, com criação de novas 

instrumentos eficientes.
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 O quadro funcional da maioria das Ceasas 
brasileiras encontra-se defasado, 
desmotivado e desatualizado;

 A reposição a partir da saída de servidores 
não ocorre de forma automática;

 A atualização do corpo técnico não ocorre 
de forma periódica e regular;

 A interação dessas condicionantes resulta 
em uma perda da qualidade do serviço 
prestado.

8 – Recomposição e atualização 

da equipe técnica



 A maioria das Ceasas brasileiras estão em 

desacordo com as leis 8666/93 e 8987/95 que 

dispõe respectivamente do processo 

licitatório e do regime de concessão e 

permissão de prestação de serviços públicos.

 A maioria das Ceasas brasileiras possuem 

contratos (de concessão ou permissão) de 

uso de suas áreas, que se encontram 

vencidos, portanto sem valor

9 – Regularização de áreas 

concedidas



“A operacionalização de uma

central de abastecimento 

exige dos gestores dedicação, 

aporte de recursos,

apoio político e técnico e

sobretudo, valorização da

equipe”
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