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“

“NOVA FASE

Prezada leitora, prezado leitor, a revista Abastecer Brasil 
chega à sua 12ª edição não apenas com mais uma série 
de reportagens e artigos que servirá de referência aos 

profissionais e aos interessados no setor de abastecimento 
do país. Esta edição também dá início a uma nova fase por 
conta da nova direção da Abracen, que tomou posse em abril 
último prometendo dar continuidade às diversas ações já em 
andamento para a modernização das nossas CEASAS.

A Abracen cumpre um papel fundamental na política 
nacional de abastecimento do país, mesmo não existindo 
um sistema nacional que integre as mais de 70 centrais 
de abastecimento espalhadas pelo Brasil. Essa integração 
precisa se realizar de várias maneiras, sobretudo por meio 
da disseminação de avanços técnicos e de procedimentos 
de gestão, componentes essenciais para a modernização e a  
eficiência do nosso sistema de abastecimento de alimentos.

Ao longo dos últimos anos, a Abracen tem conquistado o 
respeito de todas as instâncias governamentais: prefeituras, 
governos estaduais e governo federal. Esse respeito se 
verifica, entre outras coisas, na escolha da Abracen como 
integrante no Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional para ajudar na elaboração do Plano Nacional 
de Abastecimento (PNA). Aliás, esta edição traz as últimas 
informações sobre o resultado obtido pelo Grupo de 
Trabalho (GT) nomeado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento para auxiliar no PNA.

A Abracen ajudou, ainda, na criação do Programa Brasileiro 
de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort)
pertencente à Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). A importância da Abracen no contexto do 
abastecimento também se dá por meio da criação da 

frente parlamentar em defesa das CEASAS na Câmara 
dos Deputados, cujo objetivo é contribuir para o auxílio na 
formulação de políticas públicas nas áreas de abastecimento 
interno, logística de transporte e de armazenagem.

Outra contribuição importante que a Abracen dá à 
sociedade é a organização da campanha de incentivo ao 
consumo de frutas, legumes e verduras em conjunto com 
outras entidades governamentais como os Ministérios da 
Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
do Mapa, além da Conab e do Instituto Brasileiro de 
Horticultura (Ibrahort).

Como podemos ver, muitos avanços foram conquistados 
nos últimos anos, mas ainda existem enormes desafios que 
a Abracen tem pela frente. E, certamente, o maior deles é 
promover a comercialização de alimentos frescos com 
segurança, oferecendo ao produtor, sobretudo ao pequeno 
produtor, e aos atacadistas condições justas e adequadas 
para que eles possam garantir a venda de alimentos 
saudáveis e com qualidade.

É por isso que, nesta edição dedicamos espaços especiais 
para temas como alimentos biofortificados, história 
do abastecimento no Brasil, ações de modernização 
das CEASAS e, ainda, uma entrevista exclusiva com 
o agrônomo italiano, especializado em marketing de 
alimentos, Roberto Piazza.

Aproveitamos ainda para dar as boas-vindas à nova 
diretoria e desejar um ótimo trabalho para os próximos 
dois anos de mandato. Tenham uma ótima leitura.

Mario Maurici de Lima Morais
Presidente da CEAGESP e da Abracen.

Começando uma 

    A ABRACEN TEM CONQUISTADO
O RESPEITO DE TODAS AS INSTÂNCIAS

GOVERNAMENTAIS
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EVENTOS
2 0 1 3 

WUWM – UNIÃO DOS MERCADOS ATACADISTAS (WWW.WUWM.ORG)

ASIA FRUIT CONGRESS
Data: 4/9 a 6/9
Local: Hong Kong (China)
 

WUWM CONGRESS
Data: 22/10 a 25/10
Local: Santiago (Chile)

 
ABRACEN – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO  (WWW.ABRACEN.ORG.BR) 

ENCONTRO DA ABRACEN
Data: 17/7 a 19/7
Local: Vitória (ES) 

EMBRAPA – EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (WWW.EMBRAPA.BR)

XX CURSO DE PROCESSO DE EXTRUSÃO DE ALIMENTOS: ASPECTOS TECNOLÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO E 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL
Data: 23/10 a 25/10
Local: Rio de Janeiro (RJ)

XV CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA
Data: 21/10 a 26/10
Local: Salvador (BA)
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ABRACEN
SOB NOVA DIREÇÃO

ENTREVISTA

NOVO PRESIDENTE, MARIO MAURICI DE MORAIS , ASSUME COM A TAREFA DE 
DAR PROSSEGUIMENTO AOS INÚMEROS PROJETOS JÁ INICIADOS, ENTRE ELES A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ABASTECIMENTO

O novo presidente da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento – Abracen – , Mario Maurici de 
Lima Morais, tem dito desde sua posse, em abril passado para um mandato de dois anos, que sua gestão à 

frente da entidade será de continuidade. Não é para menos. Existem inúmeros projetos que estão em andamento 
e que o novo presidente faz questão de enumerar. Muitos dos quais, aliás, ajudou pessoalmente a formular, já 
que ocupava a vice-presidência da entidade. Um desses projetos é o Plano Nacional de Abastecimento que trata, 
entre outras coisas, da modernização das CEASAS brasileiras e do restabelecimento de um sistema nacional de 
abastecimento. Ele destaca que existe hoje uma boa interlocução com o governo federal para ajudar na imple-
mentação de uma grande integração entre as CEASAS, que ao longo dos últimos anos vêm trabalhando de forma 
pouco articulada entre si. “Precisamos modernizar, equipar e dar agilidade ao processo de comercialização para 
que os produtos consigam chegar mais rápido, frescos e baratos à mesa de nossos consumidores”, afirma.

Mario Maurici também está à frente da CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo), companhia que preside desde 2009, que tem no entreposto da capital paulista, um dos maiores 
do mundo, com um volume de comércio perto de R$ 7 bilhões ao ano. Sua experiência na área de abasteci-
mento, no entanto, remonta à década de 90, quando foi um dos dirigentes da Craisa (Companhia Regional 
de Abastecimento Integrado de Santo André), no município do ABC paulista.

Na entrevista que concedeu à Revista Abastecer Brasil, o novo presidente fala não apenas do futuro da 
Abracen, mas de assuntos relacionados à qualidade e segurança dos alimentos, apoio ao pequeno e médio 
produtor e da necessidade de novos investimentos no setor.

1.Como será a nova gestão da Abracen? 
Sei da enorme responsabilidade e do grande desafio 

que é dar continuidade a uma gestão que foi pautada pela 
busca incessante de recursos para que as CEASAS se mo-
dernizassem e cumprissem o seu papel de Centros Abas-
tecedores de nossas cidades. Essa nova gestão da Abracen 
será, portanto, de continuidade a vários projetos em desen-
volvimento e dialogando com o governo para encontrarmos 
a melhor maneira de implementá-los.

2.Que projetos são esses?
Por exemplo, temos de finalizar e apresentar ao ministro 

Antônio Andrade (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) o 
Plano Nacional de Abastecimento. Estamos participando da 

estruturação da Campanha Nacional de incentivo ao Consu-
mo de Produtos Hortícolas, que está sendo lançada em todas 
as CEASAS brasileiras. Somos parceiros do Prohort (Progra-
ma Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro), 
gerido pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). 
Também buscamos, a exemplo de várias CEASAS, incentivar 
a implantação dos Bancos de Caixas, da rotulagem das em-
balagens e de várias outras iniciativas que visam preservar a 
qualidade dos produtos ofertados. O nosso grande desafio 
para um futuro próximo é quanto à logística do abastecimento 
e à gestão de nossas CEASAS. Precisamos modernizar, equi-
par e dar agilidade ao processo de comercialização para que 
os produtos consigam chegar mais rápido, frescos e baratos à 
mesa de nossos consumidores.

POR LUCIANO SOMENZARI
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O INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS
SERÁ UM FACILITADOR NA IMPLEMENTAÇÃO

DE INOVAÇÕES NAS CEASAS“ ”
3.E quanto aos projetos de modernização das CEASAS? 

Como a Abracen tem trabalhado esse assunto?
A situação atual das CEASAS exige, com grande urgência, um 
programa nacional de reestruturação da infraestrutura e da gestão. 
Esse programa está previsto no Plano Nacional de Abastecimento 
e será possível com a implantação de um Programa de Recupera-
ção das Centrais de Abastecimento (Receasa), que financiará a 
transformação dos entrepostos em centros eficientes de conso-
lidação e distribuição dos produtos, e em centros de informação, 
desenvolvimento, capacitação, controle de qualidade e de apoio 
ao pequeno produtor, ao pequeno varejo e ao pequeno serviço de 
alimentação. Assim, será possível eliminar ou diminuir as atuais 
distorções em favor dos grandes, favorecendo a concorrência leal.
Na gestão passada, um grande passo foi dado na articulação das 
CEASAS brasileiras, por meio da Abracen, para que discutissem 
temas importantes para o funcionamento e a melhoria de sua 
gestão e operação dos entrepostos; elaborando projetos e enca-
minhando propostas aos governos. Pretendo seguir dando impor-
tância à cooperação entre as CEASAS com os órgãos de governos 
e as nossas entidades latino-americanas – Flama e a Organização 
Mundial de Centrais Atacadistas – WUWM. O intercâmbio de 
experiências e a troca de informações serão um facilitador na im-
plementação de alternativas inovadoras nas CEASAS brasileiras. 
Vamos melhorar o nosso relacionamento e a nossa participação 
na cadeia produtiva de produtos hortícolas, nas atividades do setor, 
nas Câmaras Técnicas e Temáticas do mapa, nas Associações de 
Classe e com as Secretarias de Agricultura e Abastecimento dos 
Estados.

4.Como as CEASAS podem ajudar na oferta de alimentos 
mais saudáveis e acessíveis à população? 

A Abracen ao longo de sua história vem lutando para recuperar o 
Sistema Nacional de Abastecimento, antigo Sinac, por entender 
que a ausência desse elo organizador, associada à complexidade 
da cadeia de produção e de distribuição dos produtos hortícolas 
frescos, gera um processo de comercialização extremamente 
complicado e gerador de grandes conflitos, entre eles a falta de 
confiança no processo de comercialização. Nesse contexto, a ado-
ção de uma linguagem comum de qualidade, baseada em normas 
de classificação e rastreabilidade, surge como solução para o au-
mento da transparência e da confiabilidade na comercialização. As 
normas de classificação hoje utilizadas são regionais, ou seja, cada 
CEASA utiliza as suas. Uma equiparação nacional dos principais 
atributos de qualidade das frutas, legumes e verduras criará uma 
linguagem única e permitirá a melhoria na apresentação comercial 

dos produtos, incrementando as transações comerciais, facilitando 
a distribuição e minimizando perdas e desperdícios.
Nesse sentido, é proposta da Abracen, para as suas Associadas, 
a produção de um Guia de Boas Práticas (GBP) por meio do 
qual os usuários dos entrepostos – incluindo seus adminis-
tradores – serão orientados a fornecer um alimento seguro ao 
consumidor final. Com a elaboração desse manual, espera-se, 
entre outros objetivos, criar um selo de qualidade para as cen-
trais de abastecimento, aumentando a confiança da sociedade, 
e elevar o número de clientes e produtores.

5.A que se deve o baixo investimento público nas CEASAS 
nos últimos anos?  

É importante perceber que os mercados foram construídos para 
atender às demandas existentes na década de 1960. De 1990 para 
frente, houve um grande desinteresse do  governo que  estadualizou 
várias CEASAS e acabou com o Sistema Nacional de Abastecimen-
to, não entendendo o papel das CEASAS, no abastecimento nacio-
nal, o que trouxe inúmeros problemas para as Centrais. 

6.De de que forma a Abracen pode ajudar a resol-
ver esse problema?

Hoje, a Abracen e os governos sabem que serão necessários novos 
investimentos e ações para atender à nova realidade, que exige, por 
exemplo, revitalização do sistema viário dos entrepostos, da cadeia 
de frio e da eficiência energética. As CEASAS precisam se trans-
formar em centros de comércio justo, com a adoção de um código 
comercial interno que estabeleça direitos e responsabilidades de 
cada agente, da produção ao consumo, que ofereça um sistema 
de arbitragem rápida para a solução de atritos comerciais e um 
cadastro de agentes de produção e de comercialização confiáveis.
A Abracen, no Plano Nacional de Abastecimento, propõe, tam-
bém, a revitalização dos mercados municipais e feiras livres, 
uma vez que constituem importantes canais de comercializa-
ção para o produtor, que terá a possibilidade de melhorar sua 
renda, e para o consumidor, que encontrará produtos de mais 
qualidade e preços mais acessíveis.

Como se vê, o conceito de abastecimento alimentar vai além 
da ideia de levar alimentos à população. Com a atuação har-
mônica das CEASAS e demais órgãos e entidades, a Abracen, 
nestes próximos anos, será capaz de promover o desenvolvi-
mento do campo, a proteção ambiental, a conquista de novos 
mercados, a educação e segurança alimentares e nutricionais. 
Dessa forma, as CEASAS brasileiras mostrarão de maneira 
inequívoca o seu papel e a sua função social. 
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MENOS CUSTOS
MAIS LUZ,

TENDÊNCIA E INOVAÇÃO NO MERCADO, AS LÂMPADAS DE 
LED OFERECEM ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

Maior durabilidade e economia e 
melhor reprodução de cores são 
alguns dos benef ícios da chamada 

tecnologia LED de iluminação, características 
que vêm atraindo cada vez mais empresas de 
diferentes segmentos. Além de consumirem 
menos energia, propagam uma quantidade 
quase nula de calor. Para se ter um ideia, uma 
lâmpada comum gasta cerca de 60W para 
produzir determinada quantidade de luz 
enquanto a LED apenas 20W.

A LED é considerada, também, uma ino-
vação sustentável e pode reduzir a emissão de 
gás carbônico (CO2) na atmosfera em até 600 
toneladas por ano, além de não emitir raios 
ultravioletas e infravermelhos.  

E, para os entrepostos, que comercializam 
alimentos, há uma característica que salta aos 
olhos: essas lâmpadas não atraem insetos, como 
as comuns. Com isso, evita-se a atração de outros 

animais que são predadores naturais, como os 
pombos. Na CEASA-MG, é prevista uma eco-
nomia de, aproximadamente, 40%. A QualiLight, 
empresa responsável pela instalação, já deu início 
às instalações no entreposto e a meta é concluir 
15 mil lâmpadas instaladas ainda em 2013, entre 
pavilhões de lojas, Mercado Livre do Produtor 
(MLP) e Administração.

Gilson Reis, diretor operacional da 
QualiLight, explica que a empresa busca 
agregar soluções para atender melhor às 
demandas dos clientes. “Apoiamos nossos 
clientes de maneira integral, desde a análise 
do perfil de consumo, alterações de contra-
tação com a distribuidora de energia, inter-
venções em equipamentos, subestações, 
estudos de viabilidade e projetos. Nossos 
trabalhos têm base sólida em conceitos de 
engenharia modernos e normas nacionais e 
internacionais aplicáveis”, ressalta.

ILUMINAÇÃO DE LED

POR ANA FLÁVIA CASTRO 
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Outro cliente da QualiLight é a BHTrans, empresa respon-
sável pelo trânsito e transporte da capital mineira. Além da 
redução significativa de consumo, Reis conta que as lâmpadas 
LED têm uma comunicação visual mais nítida e não são ofus-
cadas pelo brilho do sol quando há incidência direta de raios 
solares, principalmente ao amanhecer e entardecer.

A economia da LED é um benef ício que só é notado a longo 
prazo, uma vez que os investimentos iniciais são altos. Para faci-
litar a adoção da tecnologia em algumas empresas mineiras, a 
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realiza um 
projeto de financiamento do processo de instalação e os benefi-
ciários pagam pelo processo das contas de luz, com base na eco-
nomia obtida, durante o prazo determinado em contrato. Ao 
fim do pagamento, a economia será total por parte da empresa 
que adotou o sistema.

Os benef ícios da LED não são apenas para os comerciantes 
e empresários que adotam a tecnologia, todos podem usufruir 
esses resultados. Com o trabalho oferecido pela QualiLight não 
é muito diferente, como explica Reis. “Os beneficiários do nosso 
trabalho são nossos clientes, porém toda a sociedade pode se 
beneficiar do trabalho de consumo eficiente e da economia 
gerada. Toda vez que se conclui um trabalho de eficiência, 
demanda e consumo, ficam reduzidos, o que disponibiliza 

energia para o sistema público e o mercado em geral. Assim, 
a necessidade e o impacto de novos investimentos públicos ou 
privados também são reduzidos”, conclui.

 MAIS LUZ TAMBÉM NA CEAGESP
A reforma na rede de iluminação também é a tônica na 

CEAGESP. O Mercado Livre do Produtor (MLP), o maior 
pavilhão do Entreposto São Paulo, está em pleno processo de 
troca das lâmpadas das marquises e da cobertura. O resultado 
já observado por permissionários e consumidores foi aprovado: 
a iluminação está mais uniforme.

A substituição das lâmpadas faz parte da reforma da rede 
elétrica de alta tensão de todo o entreposto, uma vez que a 
instalação de fios, cabos e painéis existentes tornou-se obso-
leta por não dar mais conta de atender ao crescente consumo 
de energia. A reforma em andamento vai proporcionar uma 
gestão mais eficiente de recursos, pois possibilitará uma distri-
buição mais eficaz de energia elétrica e consequente redução 
dos custos nas contas de luz dos permissionários.

A primeira etapa da reforma está prevista para terminar 
neste semestre. O próximo passo será substituir a rede elétrica 
interna dos pavilhões do Entreposto São Paulo. 
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ILUMINAÇÃO DE LED
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É A BOLA DA VEZ
FOOD SERVICE E OFERTA DE MINIMAMENTE 
PROCESSADOS SÃO ALGUMAS DAS APOSTAS 

DA NL FRUTAS E LEGUMES 

A exigência do consumidor final é cada vez maior 
quando se trata de preços acessíveis e de quali-
dade dos alimentos comercializados. No mer-

cado de frutas e hortaliças frescas, atributos como cor, 
textura, sabor e apresentação são alguns dos itens mais 
valorizados, mas também é cada vez maior a necessidade 
de se agregar outro tipo de valor: o da praticidade.  

Alguns exemplos dessa busca por produtos mais 
práticos está na oferta de alimentos pré-embalados e 
minimamente processados. Esse segmento responde 
a demandas crescentes de uma sociedade na qual tem 
aumentado a participação da mulher no mercado de 
trabalho, o que, entre outras consequências, reduz o 
tempo disponível para o preparo de alimentos no lar. 
Além disso, o tamanho médio das famílias ficou menor 
e aumentou o número de pessoas que moram sozinhas. 

Uma das estratégias das empresas atacadistas tradi-
cionais de hortifrútis e de alguns  varejistas é se espe-
cializarem também nesse segmento. É o caso da NL 
Frutas e Legumes, que atua no atacado da CEASA-MG 

e no varejo de Belo Horizonte. De olho na expansão dos 
negócios e na geração de novas alternativas para o mer-
cado, a NL deu início a uma nova empresa do grupo, 
a Eleve Alimentos, totalmente voltada para o mercado 
de produtos minimamente processados, que são des-
cascados, picados e embalados em porções menores. 
A empresa espera assim alavancar o consumo de horti-
granjeiros, oferecendo facilidade ao consumidor. Outro 
segmento explorado entre os alimentos prontos para 
consumo imediato são os desidratados, que podem ser 
consumidos como um aperitivo.

De acordo com o gerente comercial da NL, Álvaro 
Barreto, a preocupação das empresas de frutas e hor-
taliças deve ir muito além da comercialização de bons 
produtos. “Os produtos comercializados pela NL 
passam por um criterioso processo de seleção que tem 
inicio ainda no campo, com a escolha dos melhores 
produtores até chegarem em nossos pontos de distri-
buição, onde classificamos cada produto de acordo 
com a necessidade do cliente”, ressalta.

POR ANA FLÁVIA CASTRO 

PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS

PRATICIDADE
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FOOD SERVICE
Outra aposta da NL tem sido nos 

estabelecimentos que oferecem ali-
mentação fora de casa. Eles cons-
tituem o chamado setor de food 
service no termo em inglês, repre-
sentados pelos hotéis, restaurantes, 
lanchonetes, hospitais, cozinhas 
industriais, entre outros estabeleci-
mentos. Segundo a última Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF/IBGE 
2008/2009), o brasileiro já gasta 30% 
de seu orçamento de alimentação 
com refeições fora do lar. Em 2003, 
esse número era, aproximadamente, 
25%. Além das mudanças no perfis 
das famílias, os estilos de vida que 
aliam trabalho, estudos, cursos extra-
curriculares e lazer ajudam a explicar 
esse fenômeno, impedindo muitos 
de pararem em casa e se dedicarem a 
uma alimentação com mais tempo.  

Estudos da Associação Brasileira 
das Indústrias da Alimentação 
(Abia) apontam que são movimen-

tados cerca de 443 bilhões de dólares 
por ano no mercado mundial de ali-
mentação fora do lar e são poucas 
as empresas brasileiras que aceitem 
mergulhar nesse segmento.  

Com o serviço, a NL fornece frutas, 
verduras e legumes já processados para 
esses estabelecimentos, e o consumidor 
final recebe uma alimentação mais nutri-
tiva e de qualidade. “Estamos direcio-
nados a atender a cozinhas industriais, 
restaurantes e lojas de conveniência, 
onde esse produto já processado tem um 
apelo maior. Seja na praticidade para seu 
preparo assim como para seu consumo 
imediato. Nessa linha de produtos, estão 
as folhosas, que são comercializadas em 
embalagens com atmosfera modificada, 
pronta para consumo. As frutas e os 
legumes são picados e comercializados 
em embalagens a vácuo. Trabalhamos 
também com uma linha de produtos 
embalados, in natura, em bandejas 
com filme plástico, visando atender ao 
mercado single, a exemplo das pessoas 

que moram sozinhas e procuram por 
pequenas quantidades”, explica Barreto.

Empresas que optarem por atender 
ao food service devem focar também 
na garantia da qualidade até o ponto de 
entrega. Daí vem a importância da uti-
lização de frotas de veículos adaptados 
às necessidades de transportes de hor-
tifrútis, com caminhões climatizados  
que garantem o frescor e a qualidade 
dos produtos conforme explica Barreto. 
“Nas CEASAS, o termo food service 
é muito mencionado e a NL Frutas e 
Legumes quer sair na frente no seg-
mento. Para isso, está adaptando o con-
ceito para o mercado de FLV“, ressalta.

A praticidade ofertada aos clientes 
não para no novo sistema adotado 
e nos produtos ofertados, já que a 
comunicação com os clientes pode 
ser feita pela internet. Os pedidos 
podem ser feitos no site da NL Frutas 
e Legumes, onde o cliente coloca sua 
solicitação de forma mais rápida e 
segura, conforme garante Barreto. 
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OURO
NAS CEASAS

IVENS ROBERTO DE ARAÚJO MOURÃO*

ARTIGO

Desde que as primeiras CEASAS operaram, iniciou-
-se a coleta das informações da oferta nas suas 
portarias. A primeira consequência foi conhecer-

mos onde, quanto e quando se produziam os hortícolas no 
país. Até então, nada sabíamos. Na primeira metade da 
década de 1970, havíamos desenhado o mapa da produção 
no Brasil. Tornou possível levarmos o apoio a essas áreas, 
implantando os mercados do produtor em todas as  regiões. 

Agregamos, aos dados da oferta, o preço praticado e coleta-
do no mercado durante o embate da oferta e demanda. Para 
tanto, utilizou-se a metodologia desenvolvida pelo Sistema 
de Informação do Mercado Agrícola – Sima. As cotações 
passaram a ser amplamente divulgadas, inclusive na mídia, 
e tornaram-se referência nas transações comerciais.

Com o passar dos anos, formou-se uma série histórica 
e a CEASA-MG, comandada pelo saudoso Gilson Santos 
Neves, desenvolveu, na década de 1980, um software que 

trabalhava um período de cinco anos e projetava a oferta 
necessária para o ano seguinte. Diga-se de passagem, ape-
sar de toda a precariedade da informática da época.

Com a parceria da Emater mineira, foi possível praticar 
a “produção programada”, com a qual se buscava a regula-
rização da oferta ao longo do ano, evitando-se os picos de 
escassez ou excesso de oferta. Com a falta do apoio político 
para os sistemas CEASA e Emater, principalmente a partir 
de 1988, a ideia deixou de ser praticada.

Porém, apesar de todos os percalços, as CEASAS tiveram o 
mérito de persistirem na coleta dessas informações, criando 
um acervo de dados valiosíssimos. Quando fomos convida-
dos, pela Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, 
para colaborar na implantação do Programa Brasileiro de 
Modernização do Mercado Hortigranjeiro –Prohort, colo-
camos como principal desafio a disponibilização na internet 
dessa – que chamamos – mina de ouro da informação. 
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Com o dedicado esforço dos setores de informática da 
Conab e das CEASAS SP, MG, PR e RN, foi criado o site 
www.ceasa.gov.br (imagem ao lado), que disponibilizou 
a cotação diária dos 40 principais produtos ofertados nas 
centrais. Da mesma forma, seus bancos de dados podem 
ser acessados clicando em “Informações Gerenciais”.

Esse é o mapa da mina que não teve a divulgação devida, 
na medida da sua importância, pois merecia um lança-
mento nacional por parte do Governo Federal.

O que se pode garimpar nessa “mina de ouro”? O produ-
tor, seja empresário ou agricultor familiar, pode planejar 
a sua produção com base na demanda e nas oportunida-
des de mercado frente aos seus possíveis concorrentes.  
É o abandono da velha e suicida prática de produzir e 
ir aventurar venda. Ou seja, antes de lançar a semente 
no solo, deverá quantificar, pela fatia de mercado pro-
jetada, quantos hectares do produto escolhido vão ser 
plantados e para quais mercados e para quem pode 
vender. Enquanto o produtor trabalha as informações 
do Banco de Dados, faz os contatos comerciais com os 
possíveis compradores. Vai aprender que o mais im-
portante é ter constância de oferta.

Da mesma maneira, os agentes compradores podem 
identificar as principais regiões produtoras e contatá-
-las, buscando a entrega direta produção/atacado ou 
produção/varejo.

As Secretarias de Agricultura estaduais e municipais, 

por sua vez, estarão aptas a propor políticas agrícolas, 
visando à substituição da produção importada pela local, 
sem falar nos variados estudos que pesquisadores, estu-
dantes ou consultores poderão desenvolver.

O Siscom – Sistema de Informações Setoriais de Co-
mercialização, da Conab, possibilita a montagem de um 
banco de dados particular, criando planilhas Excel para 
o fácil manuseio das informações.

A CEASA-CE disponibilizou no seu site www.ceasa-ce.
com.br (imagem abaixo) essas planilhas Excel, trabalhadas 
para todos os produtos no período de 2002 a 2012, da sua 
unidade de Maracanaú. Clicando em “Histórico de Oferta”, 
cada interessado poderá baixar o arquivo, contendo para 
cada produto: a) oferta (t) e preço (R$), mês a mês; b) a 
origem por município, microrregião e Estado.

Por exemplo: um produtor mineiro decide ofertar o seu 
produto nas centrais de Contagem/MG, Juiz de Fora/MG 
e Campinas/SP. Monta o banco de dados de todas e vai 
estudar a melhor oportunidade de mercado. 

O Siscom ainda precisa disponibilizar os dados dos 
comerciantes e produtores cadastrados em cada CEASA, 
visando possibilitar os “contatos imediatos” entre eles. 

Dessa forma, deixaremos de ter uma mina a ser ex-
plorada para se transformar em uma autêntica “Serra 
Pelada”, com milhares garimpando informações para suas 
atividades produtivas, comerciais, trabalhos acadêmicos 
e de políticas agrícolas de abastecimento.

*Engenheiro civil e especialista em projeto, construção e ope-
ração dos mercados atacadistas
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ENTREVISTA

Agrônomo, especialista em marketing agroalimentar e diretor da Fedagromercati - Federazione 
Nazionale degli Operatori All´Ingrosso Agro-Floro-Ittico-Alimentari, de Bologna, na Itália, Roberto 

Piazza foi um dos principais painelistas da Hortifrúti Brasil Show 2013 realizada em Curitiba, no 
Paraná. Em sua exposição, Piazza apresentou um histórico das mudanças (poucas) na agricultura 
que perduraram até pouco tempo atrás, mas também apontou os expressivos avanços registrados no 
campo nas últimas décadas. “A mudança é inevitável, embora todos tendamos a resistir”, comentou. 
Ao apresentar as características do centro agroalimentar de Bologna, ele abordou questões vitais ao 
abastecimento nos dias de hoje: mecanização da produção agrícola, embalagens de produtos e disposição 
f ísica e localização dos mercados. Piazza presta consultoria à CEASA-PR para a modernização de suas 
unidades num projeto em parceria com o Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas que, 
com o perdão do trocadilho, já tem rendido bons frutos ao setor em todo o Paraná. A seguir, trechos da 
entrevista de Piazza à Abastecer Brasil feita durante a feira.

1. Em sua exposição na Hortifrúti Brasil Show, em 
Curitiba (PR), o senhor utilizou várias vezes os ter-

mos inovação e modernização. Mas como compatibilizar 
os processos inovadores sem que sejam desconsiderados 
outros pontos, principalmente aqueles que dizem respeito 
aos trabalhadores, que podem perder postos de trabalho 
em função da mecanização, por exemplo?
Por várias vezes me coloquei esse dilema. Mas a instalação de 
métodos inovadores pode ser feita em dois, cinco ou mesmo 
15 anos dependendo das peculiaridades de cada lugar. Pode-se 
fazer paulatinamente, com planejamento. A atual geração de 
carregadores, por exemplo, que hoje forma uma mão de obra 
considerável nas centrais de abastecimento, com o passar do 
tempo, estará envelhecida e não deve mais ser responsável por 
tal tarefa de características extremamente f ísicas. Já os jovens 
hoje estão mais familiarizados com a tecnologia, com processos 
mecanizados e de informação, estando mais aptos a serviços 
que exijam tais habilidades. É com tal cenário de transformação 
da mão de obra que devemos trabalhar.

2. A Emilia Romagna é conhecida pelo forte coope-
rativismo, inclusive esse é uma das interfaces do 

termo de cooperação/parceria entre o Paraná e a região 
da Itália. No entanto, não é uma tarefa simples organi-
zar cadeias produtivas em moldes cooperados. Em sua 
opinião, quais as resistências que foram encontradas em 
sua região, no que diz respeito ao trabalho agrícola, que 
devem ser superadas no Brasil?
Os grandes empreendedores já estão organizados em coope-
rativas, que tendem a atrair os pequenos. Estes, por sua vez, 
tinham muita resistência em se organizar. Resolvemos isso 
modulando as cooperativas para “o tamanho do homem”, ou 
seja, organizações menores, de vinte, trintas pessoas, mais ade-
quadas às dimensões de cada um.

3. Ao fim de sua palestra, o senhor disse que “o produto 
deve falar”. Explique isso. 

É importante que o produto “fale”, ou seja, se no Paraná tem um mo-
rango de qualidade, uma boa cenoura, o consumidor precisa saber, 
mas se vou ao mercado e os produtos não têm rótulos de identifi-

“A MUDANÇA
É INEVITÁVEL”

POR EDUARDO LUIZ CORREIA
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O MERCADO MODELO, COM 
INFRAESTRUTURA ARCAICA PARA 

OS TEMPOS ATUAIS. TEMOS QUE NOS 
PREPARAR PARA UMA MUDANÇA NOS 

PRÓXIMOS ANOS

“
”

cação, embalagens, o simples olhar não quer dizer nada para mim. 
O produto não se apresenta ao consumidor, é um produto mudo.

4. Nessa linha de fazer com que o produto “fale ao 
consumidor”, ainda temos no Brasil uma série de 

desafios que diz respeito à embalagem, rotulagem, ras-
treabilidade, todas questões pertinentes aos processos de 
identificação dos produtos. Num país de dimensões con-
tinentais como o nosso, como transportar alimentos com 
o mínimo de perdas? Como a Itália superou o desafio?
Também tínhamos esse problema e trabalhamos nisso com a 
cadeia do frio, com o estabelecimento de uma rede de frigorí-
ficos ao longo do transporte. Só assim preservamos o produto. 
O Brasil é grande, de fato, mas veja, nós importamos abacaxi da 
Costa Rica e o produto chega direitinho, em ótimas condições 
de consumo, por causa da cadeia do frio. 

5. Como se estrutura uma cadeia assim? 

Ela deve abranger toda a cadeia. O produtor precisa ter frigo-
rífico, mesmo que pequeno. O caminhão deve ter refrigeração 
no seu interior e o mercado final deve contar com sua cela 
frigorífica. Todas as etapas do transporte até sua ponta devem 
contar com uma refrigeração adequada.

6. Como o senhor vê a questão logística diante da
localização dos mercados nas grandes cidades? 

Em todos os grandes centros do mundo o mercado encontra-
se fora da cidade. O mercado não deve estar na cidade, mas 
sim próximo a uma boa rede de transporte, com infraestrutura 
e estradas adequadas. Se assim for, mesmo que estando, por 
exemplo, a uns 30 quilômetros, pode-se alcançar o mercado 
com facilidade. Antigamente, os mercados ficavam no interior 
dos municípios, mas hoje percebe-se que causam transtornos 
como agravamento do tráfego, poluição etc.

“Se vou ao supermercado e os produtos não têm rótulos de identificação, 
embalagens, o simples olhar não quer dizer nada para mim”.
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CAPA

AS SUPERSEMENTES
ALIMENTOS BIOFORTIFICADOS SÃO APOSTAS 

PARA REDUZIR A DESNUTRIÇÃO NO BRASIL

POR CARLOS DUSSE

Imagine uma família de baixa renda em torno de uma mesa 
posta com arroz, feijão, milho, batata-doce, mandioca, pão 
e abóbora. Até aí, nada de mais. Mas tente imaginar esses 

mesmos alimentos enriquecidos com o dobro de nutrientes 
como ferro, vitamina A, zinco, entre outros. Pois bem, essa car-
dápio já é possível com os chamados alimentos biofortificados.

Com o objetivo de contribuir com os esforços de 
combate à fome no país, a Embrapa Agroindústria de 
Alimentos está fechando acordos com entidades públicas 
e privadas para difundir o consumo dos alimentos biofor-
tificados. A essência do projeto consiste em enriquecer 
alimentos que já fazem parte do dia a dia da população 
sem exigir mudanças em sua dieta.

Já foram assinados dezenas de termos com prefeituras, 
escolas agrícolas, produtores, escolas urbanas e entidades 
sociais que tratam quimiodependentes. Essas parcerias 
beneficiam a população de Estados de todas as regiões 
do Brasil. Um dos principais destaques é o Piauí, que tem 
47 contratos firmados. A principal cultura no Estado é o 
feijão-caupi. As sementes de biofortificados repassadas 
pela Embrapa para o Nordeste do Brasil não estão sendo 
plantadas apenas no Piauí. As populações do Maranhão, 
Pernambuco, Sergipe e Bahia também já estão comendo 
alimentos mais saudáveis. E a tendência é que mais Estados 
sejam atendidos nos próximos três anos.

O foco na região Nordeste tem uma explicação. “O nor-
deste tem o menor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). No Sergipe, por exemplo, 10% da população apre-
sentam déficit na relação peso/altura, sendo os alimentos 
geralmente restritos a farinha de mandioca, cuscuz, pão e 
feijão, que são justamente o foco do BioFORT (mandioca, 

milho, trigo e feijão)”, afirma a pesquisadora da Embrapa 
Agroindústria de Alimentos, Marília Nutti. Ela também é 
líder da rede BioFORT, o projeto responsável pela bioforti-
ficação de alimentos no Brasil, coordenado pela Embrapa.

 NUTRIÇÃO
Além do Nordeste, a produção de biofortificados também 

está presente no Sudeste. Em Minas Gerais, por exemplo, 
existem parcerias com as prefeituras de Juiz de Fora, 
Patrocínio e Capim Branco. Os mineiros parecem estar cons-
cientes das vantagens dos biofortificados. “O conceito envolve 
enriquecer alguns dos alimentos básicos consumidos pela 
população brasileira mais carente e, assim, reduzir algumas 
carências nutricionais dessas sem precisar mudar os seus 
hábitos alimentares e o que é melhor: não há alteração do 
gosto desses alimentos, causando assim boa aceitação em seu 
consumo”, destaca o orientador de mercado da CEASA-MG 
Uberlândia, Éder Júlio de Jesus. “É uma alternativa para dimi-
nuir a desnutrição em nosso país”, complementa a engenheira 
agrônoma da CEASA-MG Uberlândia, Larissa  Bitencourt.

Segundo Marília Nutti, a seleção das sementes ocorre sem 
nenhum tipo de alteração genética, mas sim por combinações 
de cruzamentos de sementes: “Realizamos cruzamentos de 
qualidades de cultivares que tenham características de destaque 
distintas para obter um resultado que englobe as duas caracte-
rísticas. Por exemplo, em um banco de dados com mais de mil 
variedades de feijão, você cruza um que tenha como caracterís-
tica alto teor de ferro com um que tenha maior produtividade, 
e assim depois de uma sequência de cruzamentos, temos uma 
nova cultivar que possui as duas características”.
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 SOLIDARIEDADE
Além de combater a desnutrição, as sementes biofortificadas 

têm tido uma outra função social: auxiliar no tratamento de qui-
miodependentes. A ação tem vários objetivos, como propiciar 
terapia ocupacional por meio das práticas agrícolas, produzir  
alimentos para autoconsumo e para venda, além de arrecadar 
recursos para as instituições.  “Também funciona como profissio-
nalização, alternativa para que possam trabalhar ao sair da insti-

tuição, pois, além de aprenderem a produzir, aprendem também 
como processar os alimentos, transformando em pães, bolos, 
doces”, acrescenta o supervisor de transferência de tecnologia 
da Embrapa Meio-Norte, Marcos Jacob de Oliveira Almeida. Os 
produtos resultantes do plantio de sementes biofortificadas têm 
diversos destinos, além da utilização em entidades sociais, como 
pode ser observado a seguir.
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O CAMINHO DAS SUPERSEMENTES

1.
A EMBRAPA SELECIONA AS 
SEMENTES BIOFORTIFICADAS 
E AS REPASSA PARA OS 
PARCEIROS

PREFEITURAS - CUMPREM PAPEL NA PARCERIA 
PROPICIANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES E 
A GARANTIA DE COMPRA DE PARTE DOS PRODUTOS PARA 
USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

ESCOLAS AGRÍCOLAS - INSTALAM AS UNIDADES DE 
MULTIPLICAÇÃO, AS UNIDADES DE TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA E DIFUNDEM AS TÉCNICAS PARA OS 
PRODUTORES SOB A FORMA DE ESTÁGIO DOS PRÓPRIOS 
ALUNOS. OS FUTUROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS, EM 
AGROINDÚSTRIA E EM TURISMO, RECEBEM CAPACITAÇÕES 
TAMBÉM NO PROCESSAMENTO DOS ALIMENTOS 
BIOFORTIFICADOS E NA COMERCIALIZAÇÃO.

PRODUTORES: A EMBRAPA REPASSA AS SEMENTES E OS 
TÉCNICOS DAS PREFEITURAS ACOMPANHAM, REALIZAM 
DIAS DE CAMPO E ELABORAM PROJETOS DE COMPRA EM 
PARCERIA COM A CONAB.

ESCOLAS URBANAS: UMA AÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR O CONSUMO 
DE ALIMENTOS BIOFORTIFICADOS POR PARTE DAS CRIANÇAS. ISSO OCORRE 
PRINCIPALMENTE COM A CAPACITAÇÃO DE CANTINEIRAS PARA O PROCESSAMENTO 
E UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS BIOFORTIFICADOS.

2.
CADA UM DOS PARCEIROS 
DÁ UM DESTINO DIFERENTE 
ÀS SEMENTES E TAMBÉM AOS 
PRODUTOS JÁ COLHIDOS
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CAPA

COMBINAÇÕES DE CRUZAMENTOS

As sementes de biofortificados são selecionadas sem nenhum tipo de alteração genética, mas por cruzamentos de sementes. O objetivo é 
enriquecer o valor nutricional dos alimentos como uma alternativa para diminuir a desnutrição no Brasil
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ARTIGO

Ciência, tecnologia e inovação no Brasil e os recursos a elas des-
tinados por políticas públicas e ações de governo e do setor 
privado ocupam espaços consideráveis em fóruns de discussão 

sobre o tema. Comparações entre o desempenho do país e o de outras na-
ções, em relação aos dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
ou ao número de pesquisadores dedicados à inovação tecnológica têm 
sido feitas com frequência. Reflexões recentes, por sua vez, indicam que, 
além dos maiores investimentos em capacitação de pessoas e em infra-
estrutura de inovação, atenção aos processos de inteligência estratégica 
e a aposta em think-tanks são caminhos a seguir. 

Laboratórios modernos, campos experimentais estruturados, equi-
pamentos atualizados e pessoas preparadas correspondem a uma in-
fraestrutura de inovação desejável. No Brasil, essa infraestrutura tem 
melhorado, graças à maior sensibilidade do Governo Federal para as 
questões ligadas à Ciência, Tecnologia e Inovação e aos recentes in-
vestimentos na área. Mas dados disponíveis no portal do Ministério 
da Ciência e Tecnologia mostram que continuamos abaixo de outros 
países emergentes quanto aos dispêndios nacionais em P&D em relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB). 

No tocante aos processos de inteligência estratégica, vem cres-
cendo a consciência de que nosso sistema de inovação deve fazer 
uso de procedimentos mais sistemáticos de antecipação ou antevi-
são de riscos, desafios e oportunidades. Países como China, Japão, 
Coreia do Sul e Estados Unidos têm fortalecido cada vez mais suas 
capacidades em inteligência estratégica e competitiva. É admirá-
vel a quantidade de think-tanks, de grupos de estudo, de núcleos de 
análise e antecipação com os quais esses países contam. As grandes  
corporações, inseridas nos mercados mais dinâmicos e competitivos, há 
muito adotaram a visão de inteligência competitiva e estratégica em lugar 
do modelo episódico de planejamento estratégico. Núcleos de inteligên-
cia operam em tempo integral em trabalhos de observação, análise de 
cenários, prospecção e estudos avançados, buscando vislumbrar futuros 
possíveis e estratégias sobre como lidar com esses futuros. 

A APOSTA
NA INTELIGÊNCIA

MAURÍCIO LOPES*

ESTRATÉGICA
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*Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa

No caso da pesquisa agropecuária, é reconhecida a sua 
contribuição para a economia brasileira. A aplicação dos 
resultados gerados pelos pesquisadores, aliada a políticas 
públicas e aos incentivos governamentais, fez com que a 
agricultura se tornasse pilar importante da nossa econo-
mia, como demostram dados sobre o PIB do país. Esse bom  
desempenho da agricultura e o reconhecimento aos esforços 
da pesquisa agropecuária sinalizam que somos capazes, com 
a infraestrutura e as estratégias adequadas, de enfrentar os 
desafios que se apresentam ao nosso país e à humanidade. 

É, no entanto, muito importante que nos preparemos 
para um futuro desafiador.  Teremos que enfrentar as  
mudanças de clima, que atingirão de maneira mais in-
tensa os países do cinturão tropical do planeta, onde 
estão os ambientes mais desafiadores para a atividade 
agropecuária; precisaremos trafegar em uma economia 
mais pressionada na direção da descarbonização, com a 
substituição das fontes de energia 
fósseis; teremos que assegurar a 
presença dos nossos produtos em 
mercados ávidos por segurança, 
qualidade e novas funcionalidades;  
teremos que assegurar rastreabili-
dade e certificação dos nossos pro-
dutos, e será necessário lidar com 
o desperdício de alimentos e, em 
decorrência disso, com a perda de 
energia e de água, que são recursos 
cada vez mais escassos. Teremos, 
enfim, que tratar de forma inteligente e planejada múlti-
plas questões complexas que se avolumam diante de nós.

Há preocupações pertinentes à queda na eficiência das 
técnicas tradicionais de elevação de produtividade das  
culturas, o que exigirá métodos avançados na agricultura 
e na pecuária, originados em áreas como a nanotecnolo-
gia, a bioinformática e a biotecnologia. Há, ainda, preocu-
pações sobre a segurança biológica devido à escalada de 
pragas e de doenças, além da necessidade de se fortalecer 
o padrão nutricional e alimentar das populações. 

A percepção imediata, em função do grande sucesso  
alcançado pela nossa agropecuária, pode ser a de que esta-
mos totalmente preparados para tais desafios. Que temos 
pesquisadores, instituições de pesquisa, infraestrutura e os 
recursos suficientes. Que estamos atentos e desenvolvendo 
as estratégias adequadas.  De fato, o Brasil alcançou um 
patamar de desenvolvimento científico e tecnológico na 
agricultura que nós dá segurança em relação ao futuro.  
No entato, devemos ter sempre os pés no chão.  Somos 
capazes sim, mas devemos fortalecer a consciência de será 

necessário esforço cada vez maior para acompanharmos as 
constantes mudanças de paradigmas nos mercados e nos 
ambientes de inovação tecnológica.

A Embrapa, sensível a essa visão, instituiu, em dezembro 
de 2012, o Sistema Agropensa, um ambiente de observação 
e análise desenhado para orientar as estratégias da Empresa.   
O Agropensa produzirá informações qualificadas para o nor-
teamento dos nossos programas de Pesquisa, Desenvolvimen-
to e Inovação (PDI) e o trabalho dos nossos parceiros de forma 
a continuarmos contribuindo para que agricultura permaneça 
dando grandes saltos no Brasil. O nosso principal objetivo é 
fortalecer a capacidade da empresa em responder aos no-
vos desafios da agropecuária brasileira e, ao mesmo tempo,  
preparar-se para antecipar e enfrentar os desafios do futuro.  

O Sistema Agropensa se dedicará à coleta, organiza-
ção e análise de informações relevantes, tendo autono-
mia para contestar criativamente, porém, com respal-

do em evidências científicas, as 
tendências dominantes. Os dois  
grandes objetivos do novo 
Sistema são: (1) produzir e  
difundir conhecimentos e infor-
mações em apoio à formulação de 
estratégias de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação para a Embrapa e 
instituições parceiras e à tomada de  
decisão dos setores público e 
privado; (2) mapear e apoiar a  
organização, integração e dissemi-

nação de base de dados e de informações agropecuárias.  
Doravante, os estudos de futuro e a antecipação de cená-

rios serão realizados de forma sistemática pela Embrapa e 
várias atividades já estão sendo empreendidas nesse sen-
tido pelo Sistema Agropensa.  Tal estratégia nos permitirá  
tomar decisões de forma mais segura em relação a vertentes 
de inovação complexas e dinâmicas, como a biotecnologia,  
a nanotecnologia, processos e sistemas de monitoramento 
por satélite e gestão territorial, automação e agricultura de 
precisão, agricultura e mudanças climáticas entre outras.   

Se o Brasil pretende continuar liderando o processo de 
inovação agropecuária em momentos tão dinâmicos e  
desafiadores, é imprescindível a adoção de estratégias 
mais aprimoradas de gestão para antevisão de futu-
ros possíveis e desafios a eles associados. Não há dúvi-
das de que o agronegócio brasileiro precisará se nortear 
por estratégias cada vez mais sofisticadas de inteligência  
estratégica e competitiva se quisermos aproveitar os bene-
fícios das mudanças de paradigmas esperadas no campo da 
inovação tecnológica.

A ELEVAÇÃO DA 
PRODUTIVIDADE DAS 

CULTURAS EXIGIRÁ MÉTODOS 
AVANÇADOS NAS ÁREAS 
DE NANOTECNOLOGIA, 

BIOINFORMÁTICA E 
BIOTECNOLOGIA.
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CEASA DESTAQUE

CEASA/MARINGÁ
É PILOTO PARA

PROJETO DE INOVAÇÃO

ENTREVISTA COM LUIZ DÂMASO GUSI, 
DIRETOR-PRESIDENTE DA CEASA-PR

O diretor-presidente da CEASA-PR e terceiro vice-presidente da Associação Brasileira das Centrais 
de Abastecimento (Abracen), Luiz Dâmaso Gusi, defende uma reformulação profunda no modelo 
das centrais de abastecimento brasileiras. Assim está sendo feito com a unidade de Maringá. As de 
Curitiba e Cascavel são as próximas no cronograma da empresa. Para ele, os entrepostos do país, em 
sua maioria com plantas da década de 70, “envelheceram”, sendo o momento de um amplo processo 
de revitalização das atividades de entrepostagem para que o setor se adapte aos novos tempos.

A CEASA de Maringá foi escolhida para abrigar um ino-
vador projeto piloto de modernização das unidades do 
Paraná, resultado do acordo de cooperação firmado 

entre a CEASA/PR, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – Sebrae e a região da Emilia Romagna, na 
Itália. Trata-se de uma reformulação do atual centro, em moldes 
semelhantes aos do Centro Agroalimentar de Bologna, o mer-
cado de Bologna. A intenção é testar o modelo italiano na uni-
dade para posteriormente adotá-lo nos demais mercados para-
naenses. Conforme o diretor-presidente da CEASA-PR, Luiz 
Dâmaso Gusi, a definição por Maringá ocorreu devido a “situ-
ação vantajosa” encontrada no município: “Lá, temos área, um 
grupo empresarial de produtos e atacadistas bem organizado e 
estamos no eixo de planejamento da cidade de Maringá e região. 
Ou seja, temos todo um ambiente favorável para tocar o projeto”. 

Gusi explicou que a revitalização da unidade de 
Maringá consiste, basicamente, na instalação de um pavi-

lhão exclusivo de carga e descarga, com área de compra 
toda coberta, espaço para exposição das mercadorias e 
também para a câmera fria. No total, o pavilhão terá 23 
mil metros quadrados, sendo que o projeto está orçado 
em, aproximadamente, R$ 30 milhões de reais. “A ideia 
é trabalharmos em uma parceria público-privado para 
levantarmos os recursos”, completou Gusi. O diretor-pre-
sidente revelou ainda que já estão trabalhando também 
nas reformas dos entrepostos de Curitiba e Cascavel, 
embora não arrisque mencionar datas, ainda mais con-
siderando que os recursos para todas as intervenções 
chegam à ordem de R$ 150 milhões. “Não é fácil alavancar 
um montante desses”, completou.

A unidade de Maringá, com seus 211,7 metros quadrados, 
registra uma circulação média diária de 1,6 mil pessoas e 800 
veículos. Conforme balanço do ano passado, foram comercia-
lizados mais de 117 mil toneladas de produtos hortigranjeiros. 

A REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE MARINGÁ CONSISTE, BASICAMENTE, 
NA INSTALAÇÃO DE UM PAVILHÃO EXCLUSIVO DE CARGA E DESCARGA, 
COM ÁREA DE COMPRA TODA COBERTA, ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DAS 

MERCADORIAS E TAMBÉM PARA A CÂMERA FRIA

POR EDUARDO LUIZ CORREIA
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1.Quais são os principais entraves a serem enfrentados 
pelos entrepostos atualmente e o que podemos aprovei-

tar do modelo da Emilia Romagna?
Temos uma baixa eficiência logística. O modelo constru-
tivo de nossas unidades não permite que coloquemos equi-
pamentos que deem mais agilidade na carga e descarga 
e também na movimentação das mercadorias. Nossos 
modelos dependem quase que, exclusivamente, de movi-
mentação braçal. Nossas unidades não tiveram manutenção 
adequada, foram desenhadas para um determinado tipo de 
caminhão, que hoje já foi ultrapassado. Tanto nossas capaci-
dades estáticas quanto dinâmicas ficaram muito limitadas. 
Na Itália, por exemplo, há um processo muito mais eficiente. 
Se demoramos aqui umas duas horas e meia para descar-
regar um caminhão, lá o mesmo trabalho leva cerca de 30 
minutos com o uso de carregadeiras, paletadeiras. 

2.Além da questão da eficiência logística, o que mais 
pode-se aprender com o modelo italiano? 

Há um outro processo nisso que é o de curto prazo, as ações 
das propriedades, e estamos trabalhando nisso. Estamos atu-
ando na cadeia, nos moldes que eles fazem, com produtos já 
classificados, rotulados e embalados, que saem em pallets. É 
algo que o consumir quer e que precisamos adotar por aqui 
de modo cada vez mais intenso. 

3. Como atuar nessa perspectiva nacionalmente, uma 
vez que o desafio é comum à ampla maioria das 

CEASAS no país?
Estamos tratando disso no Plano Nacional de 
Abastecimento (PNA). É preciso que tenhamos um 
órgão coordenador do processo para todo o país. Se não 
tivermos um agente que controle todo esse processo, 
como tínhamos na década de 70, dificilmente consegui-
remos estabelecer uma lógica, um padrão a ser tomado 
em todo nosso território. Era como fazia a antiga Cobal, 
o antigo sistema nacional de abastecimento. Um órgão 
assim daria as diretrizes dos trabalhos e colocaria prazos 
para a implementação. 

4. Qual a receita da metodologia de trabalho adotada 
no Paraná que pode inspirar outras centrais pelo país? 

Trabalhamos aqui com uma união estratégica de várias 
entidades, como Sebrae, federação de agricultura e um 
ciclo de parceiros. A partir do modelo construtivo, vamos 
tocando o projeto executivo de modo a sensibilizar também 
formadores de opinião. Vamos licitar nossos espaços com 
um edital que traz diferenciais para que aqueles que estão 
no mercado atacadista possam participar com vantagens 
técnicas. É todo um processo de venda que estamos con-
feccionando juntamente com os parceiros. 

O MOMENTO É DE REVITALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE ENTREPOSTAGEM
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TÉCNICOS EXPERIENTES

1. Como foi sua participação no processo de surgimento 
da  Abracen?
Eu trabalhei na criação do primeiro estatuto da Abracen, ainda na 
época que eu era presidente da Associação dos Funcionários da 
CEASA-DF. Naquela época, a presidência da empresa no Distrito 
Federal nos solicitou que fizéssemos um estudo, juntamente como 
o pessoal de Goiás, para termos as diretrizes do estatuto de uma 
associação que reunisse as CEASAS do país. Isso foi mais ou menos 
em 1986. Então, desde essa época, eu estou envolvido com a Abracen. 
Fui, por dois anos, secretário executivo, no período de 2000 a 2002, e 
abri mais dois escritórios da associação: um em Pernambuco e outro 
em Curitiba, que acabou sendo desativado tempos depois.

2. Durante todos esses anos atuando no campo do 
abastecimento, na sua opinião, o que avançou e o que ainda 
precisa ser melhorado pelas CEASAS do país? 
Nesses anos todos que venho observando o processo de 
abastecimento, sobretudo no Brasil, entendo que os fundamentos 
teóricos já foram bastante explorados e, hoje, podemos pesquisar 
num razoável acervo de livros, revistas e publicações produzidas 
pelas CEASAS, Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), 
CNA (Confederação Nacional de Agricultura), entre outras. Mas 
a prática desses fundamentos ainda deixa a desejar. Precisamos 
aprimorar nosso setor, organizá-lo ainda mais e estruturar questões 
como a do incentivo ao consumo do alimento saudável, a utilização 
adequada das embalagens e sua padronização, enfim, todas aquelas 
boas ideias que nortearam a criação do sistema de abastecimento.

3. Qual a importância para o setor de uma entidade 
como a Abracen? 
A Abracen surgiu como uma entidade para congregar as CEASAS, 
trocar experiências e consolidar a ideia de unidade sistêmica das 
centrais, algo que foi perdido com a desarticulação do antigo Sinac 

(Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento). A Abracen 
parte de um conceito importante de integração  e eu me orgulho 
de ter participado da sua criação, assumido funções centrais, e estar 
atualmente fazendo parte da equipe técnica da associação com a 
coordenação do escritório de Brasília.

4. Das experiências que você pôde conhecer no exterior, qual 
delas chamou mais a sua atenção e o que você considera 
que poderíamos implantar nos entrepostos brasileiros?
Visitei mercados na Argentina, Uruguai, Paraguai, México, Estados 
Unidos, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Dinamarca 
Em cada um desses países conheci experiências valiosas, entre as 
quais destaco o modelo de produção de energia na CEASA de 
Lisboa e o pavilhão de carnes  e pescados de Rungis (França), além 
do sistema todo mecanizado da CEASA de Bolonha (Itália), e as 
plataformas logísticas em Berlim (Alemanha), Paris (França) e Madri 
(Espanha), entre várias outras. O Brasil tem um potencial enorme 
para adotar algumas ideias de fora e uma que eu recomendaria seria 
o conhecimento do sistema de estacionamento vertical adotado na 
Alemanha, que resolveria grandes problemas de mobilidade aqui no 
Brasil tirando a circulação de carros de passeio do mercado.

5. Cada CEASA do país tem suas peculiaridades. Algumas 
delas chamaram mais a sua atenção?  
Gosto muito do mercado de flores de Campinas e do mercado de 
Brasília, que, com pequenas intervenções de modernização, pode 
se tornar um modelo nacional, haja vista que foi bem construído, 
o que o tornaria bastante interessante para demonstrar todos os 
elementos presentes numa central de abastecimento.

6. O que pode ser feito, em termos de especialização ou 
formação de técnicos qualificados para aprimorar  mais 
o setor de abastecimento/entrepostagem?
Ainda há muito que pode ser feito: ensino a distância, seminários, 

As trajetórias pessoal e profissional do responsável pelo 
escritório em Brasília da Associação Brasileira das 
Centrais de Abastecimento – Abracen, o mineiro 

Jusmar Chaves, confundem-se com a história da capital do 
país e do desenvolvimento do próprio setor de abastecimento 
brasileiro.  Nascido em Divinópolis, o filho de farmacêutico de 
Minas e de uma baiana desembarcou com seus cinco irmãos 
no Distrito Federal apenas dois anos após sua fundação. Aos 
18 anos, ingressou na CEASA-DF como desenhista. Formou-

se em engenharia elétrica e mecânica e atuou em praticamente 
todas as áreas da empresa, tendo sido seu diretor executivo entre 
1995 e 1999. Com a esposa Maria Aparecida, Jusmar teve, em 32 
anos de casamento, três filhos (Jusmar, Juliana e Jordano) e dois 
netos (Ana Julia e Lucas). Hoje, aposentado, o autor e músico 
instrumentista dedicado ao violão e bandolim, evangélico, ex-
futebolista e aficcionado por aviação fala sobre sua experiência 
nos trabalhos de coordenação entre as CEASAS do Brasil, 
articuladas pela Abracen, e traça um panorama do setor.   

ABASTECIMENTO
EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DO



congressos, treinamentos, intercâmbios com outros mercados 
nacionais e internacionais e ainda vejo no futuro excursões de 
alunos, crianças, adolescentes e jovens visitando e aprendendo 
sobre a comercialição nas CEASAS. Também temos muito que 
incrementar em termos de nossas relações com a academia.

7. Qual sua opinião sobre o projeto de lei do Plano 
Nacional de Abastecimento de Hortigranjeiros (Planhort) 
em tramitação no Congresso? O que ele traz em termos de 
avanços para o setor?
O plano foi construído a várias mãos e o resultado foi o 

afloramento de todos os anseios dos técnicos e dirigentes das 
CEASAS na direção da modernização do mercado nacional. 
Foi produzido um rico material que servira de norte para 
reescrevermos a história das CEASAS brasileiras, agora com um 
novo conceito, consolidando um ainda mais vigoroso mercado 
nacional. De modo que a presença das CEASAS seja importante 
na participação das políticas de combate à fome e incentivo ao 
comsumo de alimento saudável por parte da população. Por fim, 
vejo as CEASAS com um lugar ao sol, onde uma lei específica 
para as empresas aponta para o reconhecimento da importância 
das centrais no cenário nacional.

O PLANO FOI CONSTRUÍDO A VÁRIAS MÃOS 
E O RESULTADO FOI O AFLORAMENTO 

DE TODOS OS ANSEIOS DOS TÉCNICOS E 
DIRIGENTES DAS CEASAS NA DIREÇÃO DA 

MODERNIZAÇÃO DO MERCADO NACIONAL.
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ATRIBUTOS DE QUALIDADE

MAIS COMPETITIVIDADE
DEPOIS DA COLHEITA

METODOLOGIA BENEFICIA PRODUTORES DE FRUTAS NA REGIÃO DE JAÍBA (MG) COM 
INFORMAÇÕES SOBRE OS ATRIBUTOS DO PRODUTO E CONSEQUENTE VALOR DE MERCADO

Não é novidade que o produtor agrícola sofre desvantagens no momento de 
vender frutas e hortaliças frescas. Para agravar a situação, geralmente ele nem 
sequer conhece as normas de diferenciação de valor dos produtos, praticadas 

entre o mercado atacadista e o comprador, recebendo pouco retorno apesar do esforço 
que emprega para promover melhorias. Porém, pensando em uma maior perspectiva 
de lucro e competitividade para o agricultor, técnicos do CQH (Centro de Qualidade 
Hortigranjeira) da CEAGESP desenvolveram uma metodologia que vem trazendo 
benef ícios expressivos na região do Jaíba, em Minas Gerais.

O “Projeto para Desenvolvimento de Capacidade para Práticas Pós-Colheita e de 
Marketing na Região de Jaíba”, iniciado em julho de 2012, tem como objetivo o fortaleci-
mento da competitividade dos pequenos e médios produtores. Desenvolvido a partir de 
uma parceria entre a Jica (Japan International Cooperation Agency), agência do governo 
japonês que financia projetos de desenvolvimento em outros países, e o governo mineiro, 
a ferramenta de informação de mercado, avaliação da competitividade e de programação 
de investimentos já trouxe avanços na produção e pós-colheita de atemoia, banana, 
limão, mamão e manga. 

O Projeto, com previsão de término para o final de 2014, surgiu da constatação de que a 
comercialização é o principal desafio do produtor de frutas da região. “O governo do Japão 
financiou uma parte da implantação da estrutura de irrigação e vem acompanhando o seu 
desempenho”, esclarece André de Abreu Milagre, responsável pelo apoio à comercialização 
na CEASA de Contagem (MG) e técnico da equipe de Mercado da Nippon Koei LAC, 
empresa contratada pela Jica para a implantação dos procedimentos. Atualmente, André 
trabalha com duas funcionalidades da ferramenta: o serviço de informação e o de monito-
ramento da competitividade do produtor. 

POR ANNA CAROLINA MALATESTA
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A primeira promove melhor posicio-
namento na negociação com o com-
prador e a busca da diferenciação por 
qualidade e tamanho dos produtos. 
O agricultor recebe semanalmente 
por SMS as cotações da CEASA e 
um boletim. Este mostra o compor-
tamento geral de cada produto por 
região de origem, perspectivas de 
mercado, preços dos lotes de maior 
e menor valor, além de avaliação dos 
atributos de qualidade.

Já a segunda permite avaliar o poten-
cial do produto na competição por 
melhores preços e definir a estratégia 
ideal de investimento na produção e 
pós-colheita. No monitoramento, a 
competitividade do produtor é mensu-
rada pela comparação do desempenho 
do seu produto com os que estão com 
maior e menor valor na semana dis-
poníveis no boletim. “O resultado da 
avaliação é confidencial, fica entre o 
produtor e os técnicos. Enquanto a 
equipe de mercado indica os cami-
nhos para a melhoria, a de produção 
o auxilia a implementar as mudanças”, 
relata Milagre. 

A visita da equipe de mercado muda a 
atitude do comerciante no momento de 
receber a mercadoria. “O comerciante 
se torna um parceiro que torce pela 
melhora do produto, que certamente 
será refletida no valor pago ao agricultor”, 
afirma. Dentro de uma perspectiva mais 
ampla, o técnico acredita que o método 
poderá beneficiar a exportação de frutas 
frescas, que hoje representa apenas 2% 
da produção nacional desse setor. “Ficará 
mais fácil encontrar produtos com quali-

dade para exportação a custos realistas e 
competitivos”, destaca.

A ideia é que futuramente o pro-
jeto se desdobre no investimento em 
um Centro de pós-colheita desenvol-
vido pela associação de produtores 
CentralJai. Essa cooperativa, com o apoio 
financeiro da JICA, da Companhia de 
Desenvolvimento  dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (codevasf ) e 
do governo de Minas, já conta com um 
barracão para a análise de limão e deverá 
abranger também estruturas de pré-res-
friamento, classificação e conservação 
refrigerada para mamão e manga.

Outro plano é a criação de um Comitê 
de Promoção e Desenvolvimento a ser 
gerenciado e mantido pelos próprios pro-
dutores e seus primeiros compradores. A 
ideia é que os produtores assumam a coor-
denação da cadeia de produção, orien-
tando a pesquisa para a direção correta 
em conformidade com as ações de Defesa 
Agropecuária. Além disso, deverão ser 
estabelecidas ações de marketing com o 
intuito de preparar a entrada do produto 
no mercado, promover a inserção de 
normas e padrões e criar propaganda de 
orientação ao consumidor. 

  A ORIGEM DA METODOLOGIA

Os primeiros testes do método foram 
realizados no Entreposto Terminal 
de São Paulo (ETSP) da CEAGESP 
(Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo) em 2002. Foi 
com a parceria da Embrapa (Empresa 
Brasileira de Política Agropecuária) 
Instrumentação Agropecuária de São 

Carlos – SP que o CQH conseguiu obter 
o aperfeiçoamento da metodologia e a 
construção da ferramenta informatizada. 

“O foco da metodologia é a busca da 
diferenciação de valor pelo produtor 
por meio da melhoria da qualidade do 
produto, das condições de negociação e 
da sua competitividade no recebimento 
do produto pelo atacado, varejo, serviço 
de alimentação e também para pesqui-
sadores como melhoristas, fitotecnistas 
e especialistas em pós-colheita”, explica 
Anita Souza Dias Gutierrez, chefe do 
CQH. Desde a implementação do pro-
jeto, os produtos avaliados no ETSP 
foram: uvas rústica e europeia; melões 
amarelo e pele de sapo; abacaxis havaí e 
pérola; manga-palmer, mamão-formosa, 
limão-tahiti, atemoia e banana-prata.

De acordo com Anita, “Os problemas 
mais frequentes para o produtor são a 
classificação por tamanho desigual dos 
produtos, a colheita do fruto imaturo 
e os danos mecânicos durante e após 
a colheita”, complementa. Porém, cada 
produto exige o levantamento dos atri-
butos de qualidade próprios, que deter-
minam a sua diferenciação de valor. 

Os da manga, por exemplo, são homo-
geneidade de tamanho e coloração; colo-
ração da casca e da polpa; dano mecâ-
nico; mancha de látex; presença de cal; 
defeito de casca e polpa; sanidade, e con-
teúdo de sólidos solúveis. Após a análise 
da fruta no ETSP, tais problemas foram 
resolvidos pela melhoria da classificação 
e do ponto de colheita, bem como no sis-
tema de condução da estrutura da planta 
e exposição da fruta ao sol. 
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ATRIBUTOS DE QUALIDADE

GABARITO DE AVALIAÇÃO - MANGA

PASSO A PASSO DO MÉTODO

HOMOGENEIDADE DE TAMANHO

2 3 4 6 7 8 91 5 10

MANCHA DE LÁTEX

2 3 4 6 7 8 91 5 10

DEFEITO DE CASCA

2 3 4 6 7 8 91 5 10

PRESENÇA DE CAL

2 3 4 6 7 8 91 5 10

DANO MECÂNICO

2 3 4 6 7 8 91 5 10

SANIDADE

2 3 4 6 7 8 91 5 10

DEFEITO DE POLPA

2 3 4 6 7 8 91 5 10

HOMOGENEIDADE DE COLORAÇÃO

2 3 4 6 7 8 91 5 10

COLORAÇÃO PREDOMINANTE

2 3 4 6 7 8 91 5 10

COLORAÇÃO DA POLPA

2 3 4 6 7 8 91 5 10

CREME CREME E
AMARELA

AMARELA AMARELAALARANJADA
ALARANJADA

CONTEÚDO DE SÓLIDOS SOLÚVEIS EM OBRIX

2 3 4 6 7 8 91 5 10
10o 12o 15o

Gabarito de manga utilizado no trabalho de valoração 

1 Levantamento dos atributos determinantes do valor do 
produto junto aos principais atacadistas do ETSP;

2   Levantamento da percepção da importância de cada atributo;
 
3   Construção e validação de um gabarito para 
avaliação visual;

4   Avaliação dos lotes de produtos, conferindo nota 
a cada atributo de acordo com o gabarito;

5   Determinação da participação e da importância do 
atributo na diferenciação de valor do produto.
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PRODUTOS EXÓTICOS

ALTERNATIVA
UMA FRUTA QUE DESAFIA A MEDICINA E ATRAI OS OLHOS DA INDÚSTRIA, MAS É 
DISTANTE DA LISTA DIÁRIA DE CONSUMO DO BRASILEIRO

UMA EXÓTICA E INTELIGENTE

POR ANA FLÁVIA CASTRO
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Com alta produção e baixo consumo in natura no Brasil, a 
graviola é uma fruta cobiçada pelo mercado de proces-
sados. O sabor adocicado, a textura exótica e os diversos 

nutrientes fazem da graviola um nicho na produção nacional.
A medicina natural utiliza todas as partes dessa fruta: casca, 

folhas, raízes, sementes e frutos para os mais diversos tratamentos. 
Febre, gripe, aumento da produção de leite materno após o parto, 
diarreia, combate a parasitas, vermes e piolhos, ações sedativas 
e até mesmo para tratamentos psicológicos. As propriedades da 
graviola apresentam tantos resultados que estão constantemente 
em estudos químicos e chegam a ser apontadas como antitumo-
rais e eficazes no combate às células cancerígenas.  

Mesmo com tantos benefícios, a graviola não é um alimento 
comum na mesa do brasileiro. É muito mais fácil encontrar a fruta 
nas sorveterias, casas de sucos e vitaminas e até mesmo em bares 
quando são utilizadas para produção de caipirinhas e caipiroscas 
de graviola, bebida requisitada pelos turistas quando visitam o 
Nordeste brasileiro, região de maior produção da fruta no país. 

A rede de restaurantes Beijupirá é famosa em Recife pela comer-
cialização de mais de 20 opções de caipirinhas feitas pela fruta 
in natura e a graviola é uma das favoritas pelos clientes. Marcos 
André do Nascimento é maître na unidade de Porto de Galinhas 
e diz que o diferencial do estabelecimento é justamente a opção 
de oferecer ao cliente produtos feitos pelas próprias frutas e não 
com polpas, que seriam alternativas de maior praticidade. 

“Na região, é raro encontrar quem produza sucos e vitaminas 
que não sejam com polpas. Temos a preocupação de levar 
um sabor especial ao cliente”. Marcos explica também que a 
graviola é uma fruta diferenciada e de sabor único, o que atrai 
tantos apreciadores e faz a fruta ter um valor maior no mercado. 

A caipirinha de graviola é comercializada a R$ 12. “Mesmo 
com a facilidade que temos de encontrar a graviola aqui em 
Pernambuco, nós podemos considerá-la exótica pelo sabor, 
pelas alternativas de consumo e pela opção do brasileiro em 
não incluí-la nas refeições diárias. Todos esses fatores agregam 
valor à fruta”, ressalta o maître.

O Beijupirá compra a graviola dos produtores da CEASA de 
Pernambuco e o maître diz não encontrar dificuldades na busca 
pela fruta, já que o clima da região é propício à produção durante 
todo o ano e os valores também não costumam passar por grandes 
alterações. Em 2012 o menor valor da graviola no entreposto 
de Pernambuco foi R$ 2,28 o quilo em outubro; já o maior foi de 
R$ 2,87 em junho. O preço estável faz com que o número 
de vendas também não apresente grandes alterações. Nesse 
mesmo ano, a média de venda foi de 39 toneladas por mês.

A graviola é uma fruta que se adapta facilmente aos mais 
diversos tipos de solos por ser pouco exigente quanto a terrenos 
férteis. O empresário e técnico agrícola Felipe Ávila explica que, 
mesmo com essa facilidade de adaptação ao solo, a fruta tem 
melhor produção em ambientes de clima quente e úmido, por 
isso a técnica de irrigação pode ser um fator importante no pro-
cesso.  “Por ser uma cultura que demanda maior tecnologia na 
produção, a graviola pode ser considerada um produto típico 
de nicho de mercado nas regiões com baixas produtividades, 
como o Sudeste”. 

A graviola pode apresentar inúmeros formatos e tamanhos, 
mas a polpa é sempre branquinha e o sabor agridoce. Com 
tantos benef ícios e alternativas de consumo, o grande desafio 
é levar tantos nutrientes à mesa diária do consumidor por meio 
da graviola in natura.

A graviola se adapta facilmente aos mais diversos tipos de solos e 
tem melhor produção em ambientes de clima quente e úmido
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PNA

O PLANO
DAS CEASAS

CONTRIBUIÇÕES DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO RESULTAM 
EM RELATÓRIO QUE SERÁ A PEÇA-CHAVE AO PNA

As articulações em torno do Plano 
Nacional de Abastecimento (PNA), 
que foi elaborado pela  Associação 

Brasileira das Centrais de Abastecimento 
(Abracen), foram capazes de dar mais um 
importante passo em direção à sua conso-
lidação no Brasil. O relatório denominado 
“Plano de Modernização das Centrais de 
Abastecimento”, produzido sob a perspec-
tiva das centrais de abastecimento nacio-
nais, as CEASAS, já está pronto, aguardando 
apenas a contribuição do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), e terá de ser entregue ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) até o início de agosto. O relatório é um 
dos elementos base para a instituição do PNA. 

Um dos principais avanços propostos no 
relatório é o desenvolvimento de uma série 
de indicadores que evidenciam a existência de 
problemas nas centrais de abastecimento. Isso 
deverá contribuir para a busca de informações 
precisas que ajudarão na gestão de questões 
como perdas na comercialização, faturamento, 
sustentabilidade, maior integração das centrais 
de abastecimento, qualidade dos produtos e 
serviços, entre outras.

A proposta de um PNA foi entregue em 
junho do ano passado ao Mapa e sugere as cria-
ções de um órgão capaz de articular as ações 
das centrais de abastecimento e de uma dire-
triz macroestratégica para o abastecimento 
nacional. O presidente da Abracen, Mario 
Maurici de Lima Morais, elogiou a receptivi-

POR LUCIANO SOMENZARI
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dade do Mapa ao tema e ao apoio que 
vem sendo dado ao PNA. “A atitude 
do ministério mostrou sensibilidade ao 
setor mercadista ao dar prosseguimento 
nesse processo de institucionalização 
do PNA”, destacou.

Nas palavras do coordenador do 
Plano de Modernização, Luiz Silveira 
Rangel, a criação do  órgão que fará a 
integração entre as diversas CEASAS, 
na proposta do PNA, terá condições, 
a partir dos indicadores de monitora-
mento, de identificar “Não só a origem 
da mercadoria e o preço, por exemplo, 
mas também se existem políticas para 
resíduos sólidos, eficiência energética, 
campanhas de incentivo ao consumo 
de FLV (frutas, verduras e legumes), 
desperdício, integração a políticas de 
alimentação escolar, quais são as pro-
vidêcias para boas práticas, agricultura 
familiar, orgânicos, agrotóxicos, etc”. 

 O PLANO
   O texto do Plano de Modernização 

das Centrais de Abastecimento tem 
28 páginas, cinco capítulos e é o resul-
tado de análises e discussões do Grupo 
de Trabalho composto por seis grupos 
temáticos, que contaram com a par-
ticipação de diversas CEASAS e da 
Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (CEAGESP), além 
do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), 
Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB). 
O Grupo de Trabalho, instituído por uma 
portaria do Mapa em novembro do ano 
passado, tem os objetivos de “Articular e 
propor as ações necessárias à reorgani-
zação, modernização e gestão das cen-
trais de abastecimento, tendo por base o 
Plano Nacional de Abastecimento”.

Em um dos capítulos, o relatório faz 
um diagnóstico amplo do processo 
de desarticulação que as centrais vêm 
sofrendo no decorrer da história a partir 
dos anos 1980. “As centrais de abas-
tecimento acabaram por sedimentar 
um modelo construtivo defasado que 
impede a adoção de práticas logísticas 
inovadoras, limitando sua eficiência e 
manutenção da qualidade e da identi-
dade dos produtos ali movimentados.” 
Diante disso, conforme o relatório, a con-
sequência direta é a crescente “agregação 
de custos operacionais desnecessários”, 
o que acaba refletindo na eficiência e na 
produtividade da cadeia produtiva.

O relatório levanta uma questão que 
torna-se central para o setor: “Como 
fazer para que os produtos certos 
alcancem a mesa dos consumidores e 
tais produtos atinjam o mesmo patamar 
de importância das chamadas ‘commo-
dities agrícolas brasileiras’?” A resposta, 
segundo o relatório, tem de passar por 
uma nova  política de abastecimento 
nacional. “A presença marcante e estra-
tégica do Estado, seja na regulação dos 

mercados de produtos agropecuários, 
seja na garantia do acesso a alimentos, é 
um componente fundamental na cons-
trução conjunta, com os demais atores 
do abastecimento nacional, de uma 
política de abastecimento para o país e 
as centrais de abastecimento podem e 
devem estar presentes nesse esforço.”

Outro avanço importante apresen-
tado é a consolidação das várias contri-
buições para a composição do papel das 
centrais de abastecimento, resultando 
no que se pode chamar de “missão” das 
centrais: “Receber, consolidar, classificar, 
selecionar, armazenar e comercializar 
alimentos perecíveis frescos, garantindo 
o escoamento da produção e o abaste-
cimento da população, com qualidade 
e em um ambiente de comércio justo, 
tendo como foco a sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental”.

Por fim, se nada for feito para enfrentar 
os problemas apontados, o texto do 
relatório deixa claro que o futuro das 
centrais é serem engolidas por grandes 
empresas privadas de distribuição de 
alimentos, o que certamente “Privará o 
governo de um eficiente instrumento 
de formação e regulação de preços e de 
um espaço privilegiado de exercício da 
cidadania na medida em que sua missão 
dificilmente será compartilhada por 
agentes privados”.

• Modernização e Inovação;

• Qualidade e Segurança Alimentar;

• Política e Sustentabilidade;

• Informação de Mercado e TI;

• Sistema Nacional das Centrais de Abastecimento      

    (SINAC) e Políticas Públicas de Inserção Produtiva; 

• Ordenamento jurídico e fontes de financiamento.

• Acesso a linhas de financiamento;
• Modernização organizacional com normas e regras para integração 
    das centrais;
• Regramento de relações comerciais para haver estabilidade jurídica;
• Suporte organizacionalpara a implantação de um sistema coordenado de   

       abastecimento;
• Política de sustentabilidade;
• Ordenamento jurídico;
• Gerenciamento de informações de mercado e tecnologia de informação;
• Inserção produtiva com capacitação de agricultores familiares, educação   

       e segurança alimentar, etc.

GRUPOS TEMÁTICOS SOLUÇÕES PROPOSTAS ÀS CEASAS
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INCENTIVO AO ALIMENTO SAUDÁVEL
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CEAGESP
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS

LANÇA CAMPANHA DE 
INCENTIVO AO CONSUMO DE 

“A PRIMEIRA FASE CAMPANHA ESTÁ VOLTADA PARA PRODUTORES E 
COMERCIANTES. NA SEGUNDA ETAPA, O OBJETIVO É ATINGIR OS CONSUMIDORES”

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (CEAGESP) lançou no final de abril, a campanha de 
incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) 

destinada aos produtores, atacadistas, varejistas e carregadores que 
atuam na companhia. A iniciativa vem sendo promovida para cons-
cientizar o consumo de alimentos mais saudáveis e seguros. Nesta 
primeira fase, a campanha é voltada prioritariamente a produtores 
e comerciantes desses alimentos. Na segunda etapa, a iniciativa pre-
tende atingir o consumidor final.

A campanha conta com a participação e promoção dos ministé-
rios da Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, do Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort) da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e da Associação 
Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRACEN). Com repre-
sentantes de todos esses setores, foi formado um grupo de trabalho 
que tem por objetivo desenvolver ações de educação alimentar e 
nutricional nas CEASAS. 

Na abertura do evento, o presidente da CEAGESP, Mario Maurici 
de Lima Morais, lembrou que nos últimos anos ocorreu uma 
mudança significativa nos padrões alimentares da população: “O 
crescente consumo de alimentos industrializados e a redução do 
consumo de frutas, legumes e verduras contribuem para o aumento 
da prevalência de excesso de peso e das doenças crônicas não trans-
missíveis, principalmente das doenças cardiovasculares, diabetes e 
alguns tipos de neoplasias”, disse. Sobre isso, dados da Organização 
das Nações Unidas sobre as estatísticas mundiais de saúde de 2012 
indicam que a obesidade é a causa de morte de 2,8 milhões de pes-
soas por ano e que atualmente 12% da população mundial (meio 
bilhão de pessoas) são obesas. No Brasil, a obesidade atinge 12,5% 
entre homens e 16,9% entre as mulheres (dados do IBGE de 2011) 
e o excesso de peso é observado na metade da população. “É de 
extrema importância e urgência apoiarmos e agirmos em favor do 
incentivo ao consumo de alimentos frescos e saudáveis para o bem 
da saúde da nossa população”, completou o presidente da CEAGESP.

POR EDUARDO LUIZ CORREIA
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José Lourenço Pechtoll, gerente do Departamento de Armazenagem, também ressaltou a impor-
tância da campanha ao apresentar o manual da campanha de incentivo ao consumo de frutas, 
legumes e verduras (FLV). O evento de lançamento da campanha contou, ainda com a palestra da 
engenheira agrônoma Anita Souza Dias Gutierrez, do centro de qualidade hortigranjeira. Ela apre-
sentou um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), em parceria com a FIESP, 
sobre as atuais tendências do consumo alimentar. 

A nutricionista Dra. Maria Laura Louzada, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição 
e Saúde da Universidade de São Paulo - USP, apresentou o tema: Consumo Alimentar e o Estado 
Nutricional da População. “Se nada for feito, em 12 anos vamos ter uma maior prevalência de obe-
sidade e o Brasil vai se equiparar aos Estados Unidos em número de obesos”, afirmou. Ao fim do 
evento, houve debates com os participantes, entre eles, atacadistas e produtores do Entreposto de 
São Paulo e dos Entrepostos do Interior.
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DRA. MARIA LAURA LOUZADA

“ESTAMOS DEIXANDO NOSSO TRADICIONAL 
ARROZ E FEIJÃO POR PRODUTOS PRONTOS”

Dados de pesquisas realizadas no Brasil nas últimas décadas evidenciam 
aumentos expressivos nas prevalências de obesidade e excesso de peso. Nos 
34 anos decorridos de 1974-1975 a 2008-2009, a prevalência de obesidade 
aumenta em mais de quatro vezes para homens (de 2,8% para 12,4%) e em 
mais de duas vezes para mulheres (de 8,0% para 16,9%). Nas mesmas quatro 
últimas décadas, pesquisas que avaliam as compras de alimentos realizadas 
pelas famílias brasileiras indicam aumentos sistemáticos na aquisição de 
produtos alimentícios processados e redução concomitante na compra de 
alimentos não ou minimamente processados e de ingredientes culinários. 
Isso indica que estamos deixando de comer nosso tradicional arroz e feijão 
e substituindo isso por produtos prontos para consumo. 

Para conseguir avaliar isso, pesquisadores brasileiros da USP propuseram 
uma nova classificação de alimentos  que leva em conta e ressalta a natu-
reza, a extensão e o propósito do processamento industrial a que foram 
submetidos antes de sua aquisição e consumo pelos indivíduos. A proposta 
de classificação do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e 
Saúde (Nupens – coordenação professor Carlos Monteiro) divide os ali-
mentos em três grupos.

GRUPO 1 - ALIMENTOS NÃO PROCESSADOS OU 
MINIMAMENTE PROCESSADOS: 
São aqueles que não sofrem alteração ou que passam por processos que 
ainda mantêm suas principais características nutricionais e que não 
agregam ou introduzem novas substâncias ao alimento original. Eles 
incluem verduras, frutas, arroz, feijão, carnes, peixes, legumes, cogumelos, 
leite fresco ou pasteurizado, ovos e café.

GRUPO 2 - INGREDIENTES CULINÁRIOS: 
São as substâncias usadas para preparar a comida do dia a dia e que passam 
por processamento como prensagem, moagem e refinamento. Alguns 
exemplos são óleo de cozinha, açúcar, farinha, sal e manteiga.

GRUPO 3 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA 
CONSUMO (INCLUINDO OS ULTRAPROCESSADOS): 
Tudo o que é muito processado. São comuns em quase todas as casas: pães 
(até o integral), biscoitos, bolos, sorvetes, chocolates, barras de cereal, refri-
gerantes, pratos pré-preparados (aqueles congelados de supermercado), 
hambúrgueres, produtos enlatados, sopas prontas, requeijão e margarina.
Os produtos ultraprocessados são formulados a partir de uma série de 
ingredientes industriais e tipicamente contêm pouco ou nenhum alimento 
de verdade ou inteiro em sua composição. Embora seu processamento 
inclua técnicas elaboradas para imitar a aparência, o formato e as carac-
terísticas sensoriais dos alimentos propriamente ditos, eles são produtos 
completamente diferentes.  Uma barra de cereal, por exemplo, não tem 

nada a ver com aveia ou milho. Uma sopa em pó é completamente dife-
rente de uma receita de canja de galinha e um morango não é igual a uma 
bebida láctea sabor morango.
Quando comparados ao restante da dieta, esses produtos apresentam uma 
série de problemas:

• Apresentam uma alta concentração de calorias. Ou seja, com o seu con-
sumo, ingerimos uma maior quantidade de calorias em um volume menor 
de comida. E o nosso cérebro tem dificuldade de entender isso e tende a 
comer mais do que precisa.

• Contêm excesso de sal, açúcar, gorduras e substâncias químicas como 
conservantes, estabilizantes, flavorizantes e corantes. Além disso, têm 
menor quantidade de fibras, vitaminas e minerais, que protegem a saúde. 
Mesmo aqueles produtos com “alegações de saúde”, ou seja, aqueles que se 
dizem light, diet ou que possuem fortificação com vitaminas e fibras são 
menos saudáveis que os alimentos de verdade.

• Têm um sabor artificial exagerado, que exacerba os nossos sentidos. 
Muitas vezes, isso provoca o consumo exagerado com aquela sensação de 
“não consigo parar” que todos nós conhecemos.  

• Substituem as refeições tradicionais baseadas em alimentos de verdade. A 
conveniência dos ultraprocessados, muitas vezes, pode induzir que a gente 
substitua refeições saudáveis (a clássica dupla arroz e feijão ou lanches com 
frutas, por exemplo) por lanches prontos e que a gente se alimente na frente 
da televisão ou enquanto trabalha ou dirige. 
As características comuns dos produtos alimentícios, portanto, são consis-
tentes com a hipótese de que a proporção desses produtos na dieta possa 
se associar ao risco de obesidade. Estudos que estão sendo conduzidos atu-
almente pelo Núcleo de Pesquisa em Nutrição já indicam também que os 
brasileiros que possuem consumo mais alto de produtos ultraprocessados 
como um todo apresentam mais risco de serem obesos em relação àqueles 
com consumo menor.

O ideal é que a maior parte da alimentação seja baseada em refeições feitas 
com os grupos 1 e 2 (alimentos propriamente ditos preparados com ingre-
dientes culinários). Isso não é nada novo: são as refeições básicas que já 
fazem parte da nossa vida há várias gerações. Obviamente, não queremos 
“proibir” os ultraprocessados de fazerem parte da alimentação, mas as 
ideias principais para ser passada para a população é para que reduzam a 
quantidade de alimentos muito industrializados, que não substituam refei-
ções por lanches prontos para consumo e que o consumo de ultraproces-
sados seja ocasional e/ou em baixas quantidades.

 1.INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e 
adultos no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.

  2.MONTEIRO, C.A. et al. The Food System. Ultra-processing. The big issue for nutrition, disease, health, well-being. [Commentary].World Nutrition, v.3, n.12, p. 527-569, 2012.
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ABASTECIMENTO NO PARANÁ
FEIRA INÉDITA MOVIMENTA SETOR DE

Modernização e inovação dos mercados atacadistas 
do Brasil, cooperativismo, processos de rotu-
lagem, consumo de alimentos saudáveis e novas 

tendências das praças consumidoras foram alguns dos temas 
discutidos pela Hortifrúti Brasil Show 2013, em Curitiba 
(PR). Promovido pela Associação Brasileira das Centrais de 
Abastecimento – Abracen, e coordenado pela CEASA-PR, 
o evento reuniu dirigentes e técnicos das centrais de abaste-
cimento, atacadistas e varejistas, agricultores e empresários 
da cadeia de produção e fornecimento de alimentos do país. 
Foi um espaço que, além de contribuir para a realização de 
negócios, serviu também para reflexões sobre o estágio atual 
do setor de abastecimento no país. 

Nos três dias de realização, o evento reuniu 37 expositores e 
2,5 mil participantes, que visitaram os segmentos de máquinas e 
equipamentos para processamento de hortaliças e frutas, logís-
tica, tecnologia, embalagens, insumos (adubos, fertilizantes, 
sementes etc), hidroponia, tratores e implementos agrícolas. 

“Como primeira edição, ficamos surpresos. E percebemos 
que existe um amplo espaço para iniciativas como essa”, come-
morou Plácido José de Oliveira, da PJ Eventos, organizadora da 
feira. Oliveira que já prepara a segunda edição no próximo ano. 
“As centrais de abastecimentos são primordiais em qualquer 
processo de mudança que afete a cadeia como um todo; são 
indutores das mudanças e captam com rapidez a percepção do 
mercado consumidor”, completou o empresário. 

A programação da Hortifrúti Brasil Show 2013 contou com 
um painel internacional, onde consultores técnicos da Emilia 
Romagna vieram apresentar o sistema de abastecimento da 
região italiana, além de palestras sobre a regulamentação da ati-
vidade dos carregadores, controle de vetores e pragas urbanas, 
boas práticas agrícolas e mercados de flores. Além da promoção 
da Abracen e da CEASA-PR, a feira teve ainda os patrocínios 
do Sebrae e da Agência de Fomento do Paraná, tendo ainda a 
rede estratégica de apoio formada por Seab, Emater, Sistema 
Faep, Região Emília Romagna e Embrapa).

DRÁUZIO VARELA DESTACA IMPORTÂNCIA
DO CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS

O evento foi aberto pelo médico Dráuzio Varela, que falou sobre práticas no 
consumo de alimentos para uma vida mais saudável. “Todo mundo deveria 
comer bastante frutas, legumes e verduras; são alimentos de baixa caloria e 
ricos em nutrientes”, explicou o médico para uma plateia de, aproximadamente, 
600 pessoas. Aliás, a fala do médico, famoso pelos seus livros e participações na 
televisão, vem diretamente ao encontro da campanha de incentivo ao consumo 
de alimento seguro promovida pelo governo federal e que tem nas centrais de 
abastecimento um dos principais agentes de disseminação pelo país.

Dráuzio Varela lembrou que não são poucas as pessoas que desprezam ali-
mentos frescos, preferindo consumir produtos industrializados: “Altamente 
calóricos e não têm os nutrientes necessários”. Ele ressaltou que 48% dos bra-
sileiros estão acima do peso, sendo que metade desse percentual já é formada 
por obesos. E ainda alertou sobre o risco de diabetes e hipertensão, duas 
doenças que podem ser adquiridas por maus hábitos alimentares. “Hoje, se 
tem acesso a alimentos de boa qualidade a preços bem baratos. Com R$ 50, a 
gente compra uma sacola de frutas e verduras dif ícil de carregar”. 

Evento apresentou novidades para toda a cadeia do abastecimento agroalimentar
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O presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
(CEAGESP), Mário Maurici de Lima Moraes, assumiu em 30 
de abril a presidência da Associação Brasileira das Centrais de 
Abastecimento (Abracen). Em cerimônia na própria CEAGESP, 
Mário Maurici ressaltou a importância de a nova diretoria da enti-
dade seguir com os avanços conquistados pela gestão anterior, além 
de buscar o fortalecimento ainda maior do setor de abastecimento 
e entrepostagem, área estratégica para um país que tem por meta 
erradicar a pobreza extrema da população. 

Durante o evento de posse, estiveram presentes o ministro-
-chefe Gilberto Carvalho (da Secretaria-geral da Presidência da 
República); José Alberto Paixão Lages, que estava no cargo de pre-
sidente da Abracen desde 2009 e atual secretário-geral do Ministério 
da Agricultura; Ronaldo Navarro, diretor da Confederação das 
Associações e Sindicatos de Comerciantes em Entrepostos de 
Abastecimento do Brasil - Brastece; Antonio Reginaldo da Costa 
Moreira, diretor da CEASA-CE, e Luiz Dâmazo, presidente da 
CEASA-PR, entre várias outras autoridades. 

O ex-dirigente da entidade, João Paixão, iniciou seu discurso res-
saltando os desafios que Mário Maurici deverá ter no seu novo man-
dato, que segue até 2015, e colocando-se à disposição para auxiliá-lo 
nessa empreitada de apoio às 42 CEASAS. Paixão agradeceu ainda 
o trabalho da Companhia Nacional de Abastecimento –Conab e 
ressaltou a necessidade de fazer o Plano Nacional de Abastecimento 
uma realidade no Brasil. 

O ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência, Gilberto 

Carvalho, destacou a gestão da presidenta Dilma Rousseff, que 
atualmente concentra esforços na questão da política de abas-
tecimento nacional e de segurança alimentar. Ele comentou 
sobre a sensibilidade do governo federal com o setor do abas-
tecimento, dos esforços constantes para estimular o cresci-
mento econômico, da necessidade de distribuição de renda e de 
garantir acesso aos alimentos como elemento de fundamental 
dignidade para os cidadãos brasileiros.

A seguir, Mário Maurici destacou o processo de diálogo e parti-
cipação promovidos na Abracen, assim como característica de sua 
gestão na própria CEAGESP. O dirigente não negou a existência 
de conflitos, mas ressaltou a importância da busca de consensos 
para garantir avanços para o setor. Citou, por exemplo, as melho-
rias promovidas pelo entreposto de São Paulo por meio do fundo 
de melhorias gestado pela empresa, que conta com investimentos 
diretos dos permissionários. 

Na cerimônia de posse, que contou ainda com a participação 
de deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores, funcio-
nários da CEAGESP da capital e do interior, teve representantes 
de entidades como: Sindicato dos Carregadores Autônomos de 
Hortifrutigranjeiros (Sindicar); Sindicato dos Permissionários em 
Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo 
(Sincaesp); Associação dos Comerciantes Atacadistas de Pescados 
do Estado de São Paulo (Acapesp); Associação dos Permissionários 
do Entreposto de São Paulo (Apesp), e Instituto Brasileiro de 
Horticultura (Ibrahort). 

OS AVANÇOS DA ABRACEN
NOVA DIRETORIA E OS DESAFIOS PARA

Nova diretoria e os desafios 
para os avanços da Abracen
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CEASA-ES INAUGURA ESPAÇO NO MERCADO 
PARA LARANJA E TANGERINA

PARANÁ LANÇA CONSULTA PÚBLICA SOBRE RASTREABILIDADE 

PROJETO SOCIAL DA CEASA-DF 
GANHA O MUNDO

A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, em conjunto com 
a Secretaria de Agricultura e do Abastecimento, promoveu uma 
consulta pública sobre a rotulagem de produtos hortícolas in natura 
a granel e embalados e hortícolas minimamente processadas no 
Estado. Com a rotulagem, fica possível identificar todo o processo 
pelo qual passou o alimento até chegar ao consumidor. Com a rastre-
abilidade, possível de ser feita pela identificação dos produtos, será 
possível saber a origem do produto e se ocorreu aplicação indevida 
de agrotóxico no plantio e, assim, adotar medidas junto ao produtor. 
Dados do Programa Nacional de Resíduos de Agrotóxicos (Para) da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), divulgados em 
2011, apontam que 88% das 105 amostras coletadas no Paraná con-
tinham agrotóxicos não autorizados para aquele tipo de alimento. 
Luiz Dâmaso Gusi, presidente da CEASA do Paraná, lembra que 
representantes de instituições do poder público e de entidades 
privadas assinaram em março de 2012, no Ministério Público, um 
termo de cooperação técnica para verificar a qualidade dos pro-
dutos e identificar casos de uso excessivo de agrotóxicos em horti-
frutigranjeiros. A consulta pública, iniciada em abril, teve o prazo 
de 60 dias para receber sugestões e críticas.

Desde 2012 a CEASA-DF desenvolve o Banco de Alimentos, 
um projeto social que arrecada semanalmente 14 toneladas de 
produtos que são doados para 156 entidades sócio-assistencias de 
todo o Distrito Federal e que, por sua vez, alimentam diariamente 
27 mil pessoas. O Banco de Alimentos é hoje uma das peças mais 
consistentes entre os projetos sociais do atual governo do Distrito 
Federal, a ponto de chamar a atenção de outros países. No começo 
de abril, uma comitiva do governo de Honduras esteve em Brasília, 
tendo como um dos objetivos conhecer o Banco de Alimentos. 
Durante a visita, os hondurenhos conheceram os mecanismos 
de gestão e operacionalidade do projeto, sendo que já estão em 
andamento as discussões para a implantação de um banco de 
alimentos semelhante ao da capital brasileira no país caribenho. 

A CEASA-ES lançou, durante a 
Primeira Mostra das Montanhas, espaço 
destinado aos produtores do polo de 
laranja, situado na parte sul do Estado, 
e de tangerina, localizado na região ser-
rana. A finalidade é criar um ambiente 
apropriado para divulgar e valorizar os 
produtos provenientes dos dois polos, 
como ressalta o diretor operacional da 
CEASA-ES, Carmo Robilotta Zeitune. 

“Em parceria com o Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper), estamos viabilizando um 
suporte adicional para veicular comercial-
mente essas frutas, por meio de um espaço 
apropriado para exposição e negociação 
no entreposto atacadista. Nesse local, os 
produtores terão oportunidade de inte-
ragir com seus atuais e novos clientes”, 
afirma Carmo Robilotta Zeitune.

Presidente da CEASA-DF, Wilder Santos, e a primeira-dama de 
Honduras, Rosa Elena de Lobo
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CEASA-CAMPINAS EXPÕE JARDIM SENSORIAL NA 
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 38 ANOS

CEASA-CE DISPONIBILIZA DADOS PARA PRODUÇÃO PLANEJADA

CEASA-MINAS TEM NOVO PRESIDENTE

A CEASA-CAMPINAS comemorou seus 38 anos em abril com uma extensa 
agenda. Entre os destaques dos eventos, ficou a exposição de um jardim sensorial 
– espaço para vivenciar a natureza e os sentidos humanos, projetado pela equipe 
do renomado paisagista Raul Cânovas. O jardim foi concebido para que o visitante 
pudesse explorar ao máximo odores, sons, texturas, imagens e sabores de frutas, 
hortaliças, plantas e flores. Aliás, a CEASA-CAMPINAS abriga o maior mercado 
permanente de flores da América Latina. A comemoração registrou, ainda, expo-
sição e prestação de serviços aos visitantes por parte do Serviço Social da Indústria 
(Sesi), do Sindicato Rural de Campinas, do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) e do Instituto Estre. O Banco Municipal de Alimentos e o Instituto 
de Solidariedade para Programas de Alimentos (ISA) também estiveram presentes 
com trabalhos, serviços e apresentação de projetos. 

O engenheiro civil Marcos Lima é o novo presidente da CEASA-MG. Ele tomou posse 
no dia 26 de março. Desde então, várias reuniões tem sido feitas com as associações de 
produtores, comerciantes e funcionários da CEASA-MG para planejar o futuro da empresa.

Marcos Guimarães de Cerqueira Lima foi deputado federal por seis legislaturas, entre 
os anos de 1983 e 2003, período em que ajudou a elaborar a Constituição Federal de 1988. 
Entre 2009 e 2011, voltou a ser deputado federal. Além de exercer a atividade parlamentar, 
Marcos Lima foi diretor de Relações Institucionais de Furnas Centrais Elétricas e presidente 
da Fundação Universitária de Itaúna.

A CEASA-CE passou a disponibilizar em seu endereço 
eletrônico mais uma série de informações para estudos e 
análises. No menu principal (www.ceasa-ce.com.br), cli-
cando em Histórico de Ofertas, é possível acessar para cada 
oferta os dados mensais e anuais sobre o produto, a origem 
(Estado, microrregião, município), o volume em toneladas 
e os valores em reais comercializados. A novidade é que o 
pesquisador pode encontrar informações sobre todos os 
produtos ofertados, o que antes acontecia apenas para os 
principais. Ao levantar as informações, o interessado pode 
desenvolver os mais diversos estudos sobre sazonalidade, 
variação ao longo da série histórica, oportunidade de mer-
cado, entre outros. Há, ainda, a possibilidade de planejar a 
produção a partir da análise dos arquivos. “Por exemplo, 
eu quero produzir melão. O banco de dados informa se a 
minha cidade ou microrregião é ofertante ou não; qual é o 
porcentual de participação no mercado; quem são os con-
correntes, e quais aqueles que estão a uma distância maior 
que a minha. A análise pode ser feita ao longo do ano para 
conhecer a sazonalidade e melhor época de entrar no mer-
cado”, explica o engenheiro civil e especialista em mercados 
atacadistas Ivens Mourão.

Farmácia vai atender aos frequentadores do posto de Maracanaú, que 
recebe até 15 mil pessoas por dia

O Jardim Sensorial, preparado para receber 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 
foi uma das atrações do aniversário do entreposto
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DERRUBANDO MITOS

LIMÃO
AFINA O SANGUE ?
NOS LARES DO PAÍS, CONSUMO POR PESSOA NÃO CHEGA A UM 
LIMÃO POR MÊS. ENTENDA MELHOR SEU PODER DESINTOXICANTE  
E POR QUE INGERI-LO MAIS

Ele é o principal símbolo das frutas ácidas, 
pois não por acaso a palavra citrum, em 
latim, significa limão. Ora associado a 

receitas saudáveis, ora ao prazer da famosa cai-
pirinha, bebida da qual constitui ingrediente 
essencial, o fato é que o limão ainda tem muito a 
crescer em consumo no Brasil. De acordo com 
a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o consumo anual de limão por habi-
tante nos lares brasileiros passou de 0,548kg 
em 2002/2003 para 0,589kg em 2008/2009. Ou 
seja, cada brasileiro consome, em média, menos 
de um limão por mês, apesar da disponibilidade 
da fruta ao longo de todo o ano. 

Alguns mitos negativos sobre a fruta podem 

ajudar a explicar o baixo consumo no país. Um 
deles é de que o limão afina o sangue. Até que 
ponto é verdade? A crença surgiu provavel-
mente de uma confusão acerca das funções 
desintoxicantes atribuídas à fruta. Segundo a 
cientista e química Conceição Trucom, autora 
do livro “O poder de Cura do Limão”, o correto é 
dizer que a fruta limpa o sangue. 

Em outras palavras, isso significa que a fruta 
é capaz de eliminar substâncias tóxicas, como 
o excesso de colesterol ruim e glicose, que 
levam a problemas como pressão alta e dia-
betes, entre vários outros.

“Apesar de esse dito de ‘afinar o sangue’ nos 
induzir a pensar em algo ruim, ele tem um 
fundo muito benéfico e verdadeiro. O que falta 

POR VERLAN ANDRADE 
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para acertar o engano é afirmar que o limão, desde que cor-
retamente usado - não com caipirinhas -, desintoxica e limpa 
o sangue” explica a cientista, que também é criadora do site 
Doce Limão.  

O poder desintoxicante do limão está ligado á sua capaci-
dade em alcalinizar os líquidos do corpo, combatendo a acidez 
(isso mesmo!) que pode levar a diferentes problemas no orga-
nismo. Ao contrário da crença geral, o limão só pode ser con-
siderado um alimento ácido até o momento de consumi-lo. “O 
fato é que o limão não permanece nessa forma ácida após sua 
ingestão, mas transforma-se rapidamente em sais alcalinos. 
Seu poder é tão alcalinizante que pode até neutralizar a acidez 
do estômago e outros problemas digestivos. Os sais alcalinos 
(citratos de cálcio, magnésio, ferro e potássio) passam para o 
sangue e demais líquidos corporais, neutralizando-os e man-
tendo leve alcalinidade”. 

Ao equilibrar os níveis de acidez dos líquidos do corpo, 
essa fruta acaba por contribuir na eliminação de toxinas pelo 
organismo. “O corpo humano adulto é constituído por cerca 

de 65% de água, cuja função básica é levar nutrientes e, entre 
outras funções, facilitar a eliminação, a saída do organismo, de 
todas as toxinas e venenos por meio dos intestinos, pulmões, 
f ígado, pele e rins” explica Conceição.  

As consequências dessa ação benéfica, segundo a cientista, 
são muitas. Com a “limpeza” do excesso de colesterol e trigli-
cérides, por exemplo, pode-se controlar de forma natural a 
hipertensão e outros problemas cardiovasculares. Ou então, 
ao se eliminar excessos de glicose, aumenta-se o controle da 
diabetes e da hipoglicemia. Ao se regularizar a quantidade de 
adrenalina, combate-se o estresse e a ansiedade. 

Outro mito difundido é o de que o limão “prende” o intes-
tino. Na verdade, essa fruta regula o sistema intestinal.  “Se 
você está com o intestino solto, ele irá regular. Se você está 
com o intestino preso, que é o mais comum em nossa socie-
dade mal alimentada, ele irá regular”, ressalta a especialista. 

Entre outros benef ícios do limão, está a capacidade de fixar 
sais minerais como ferro, cálcio e magnésio, além de combater 
bactérias e vírus e auxiliar na digestão.

INCLUINDO NA ROTINA

O aumento do consumo de limão passa pela substituição de alguns hábitos alimentares. O Ministério da Saúde, 
por exemplo, recomenda utilizar limão e azeite no lugar do sal e outros molhos à base de queijo e maionese na 
hora de temperar as saladas. A mudança, além de reduzir a ingestão de sódio constituinte do sal, aumenta o 
aproveitamento do ferro presente nas saladas. 

Uma outra dica é evitar utilizar açúcar para adoçar as limonadas. Uma alternativa é combinar a frutas doces 
como laranja lima, maçã, uva, manga, mamão e, ainda a ervas como anis e hortelã. Ao comprar, escolha aqueles 
limões mais pesados, cuja casca cede um pouco quando apertada, sinal de que a fruta contém mais suco.

• •
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DISCUSSÕES AGITAM ABRACEN

COLUNA SOCIAL

1. Roberto Ricken, da Ocepar  2. Giulio Benvenutti, consultor da Legacoop Emilia-Romagna  3. Hortifrúti Brasil Show 2013 na CEASA-PR  4. 
Newton Jr, da Conab, e Gerson Madruga, da CEASA-RS

1.

3.

2.

4.

FOTOS LEANDRO DONATTI

Em abril e maio, a Abracen promoveu dois encontros 
para discutir os principais pontos da pauta da entidade. 
As reuniões foram em Brasília e Curitiba, onde também 

foi lançada a primeira edição da Hortifrúti Brasil Show 2013, 
evento patrocinado pela Abracen, que tratou dos avanços tec-
nológicos do setor, mas também possibilitou mais um ambiente 
de negócios para produtores e empresários do campo.

Os encontros na Capital Federal e Curitiba foram marcados 
pela abordagem de temas como regulamentação do trabalho 
dos carregadores, controle de vetores e pragas urbanas em cen-
trais de abastecimento, agrotóxicos e cooperativismo, além da 
apresentação dos mercados de flores de Campinas e de Brasília. 

Já a Hortifrúti Brasil Show foi aberta pela palestra do médico 
Dráuzio Varela, que abordou a importância da alimentação 
saudável no dia a dia. Também durante a feira, consultores e 
técnicos da região italiana de Emilia Romagna apresentaram o 
processo de revitalização da central de Bologna, como também 

trataram das tendências do mercado de alimentos na Europa.  
Em São Paulo, no início de maio, tomou posse a nova 

presidência da Abracen. Com a presença do ministro-chefe 
da Secretaria-geral da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, o presidente da CEAGESP, Mário Maurici de 
Morais assumiu o comando da entidade que congrega as 
CEASAS do país para a gestão 2013-2015. Maurici, em seu 
discurso, registrou as dificuldades a enfrentar, como a adoção 
do plano nacional de abastecimeto (PNA), dos conflitos entre 
os vários setores que envolvem a atividade e, por fim, dos 
avanços conquistados nos últimos anos tanto nas ações coor-
denadas pela Abracen como aquelas que resultaram deste seu 
mandato frente à CEAGESP. Juntamente com Maurici, assu-
miram também a diretoria da entidade Antonio Reginaldo 
da Costa Moreira, da CEASA-CE, Romero Pontual, da 
CEASA-PE, e Luiz Dâmaso Gusi, da CEASA-PR, respectiva-
mente primeiro, segundo e terceiros vice-presidentes.

ENCONTROS E A POSSE DA NOVA DIRETORIA: 
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5. Carmo Robillota, da CEASA-ES; Joaquim Alvarenga e João Miranda, da CEASA-MG, e Luis Dâmaso Gusi, da CEASA-PR.  6. Primeira 
turma de concursados da CEASA-DF  7. Edvaldo Crispin, Orlando Kumagai, da CEASA-GO, e Mansuetto Lunardi, superintendente da 
FADE-DF/SENAR-DF  8. Expedito Silva; Fernando Abreu, e Tomé de Freitas, da CEASA-MG  9. Marcelo Piccin, da CEASA-DF, Milton 
Guinarães, secretário adjunto de agricultura do DF, e Wilder Santos, presidente da CEASA-DF  10. Ministro Antonio Andrade, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

13.

19.

7.

16.

10.

12.

18.

6.

15.

9.

11.

17.

5.

14.

8.

11. Kiko, prefeito de Franco da Rocha; Roberto Hamamoto, prefeito de Caieiras, deputado federal Vicente Cândido e ministro-chefe da Secretaria-geral da 
Presidência da República, Gilberto Carvalho 12. Funcionárias da CEAGESP na posse da Abracen 13. Mario Maurici, novo presidente da Abracen 14. 
Angelo Bolzan, da coordenadoria de sustentabilidade da CEAGESP  15. José Lourenço Pechtoll, do departamento de armazenagem da CEAGESP  16. 
João Alberto Paixão Lages, ex-presidente da CEASA-MG e da Abracen, agora secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura. 17.  
Ronaldo Navarro, da Brastece  18. Antônio Reginaldo da Costa Moreira, do CEASA-CE, eleito primeiro vice-presidente da Abracen  19. Luis Dâmaso 
Gusi, presidente da CEASA-PR, assume terceira vice-presidência da Abracen.
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NOS LOMBOS
DAS MULAS:

OS TEMPOS 
PIONEIROS DO 
ABASTECIMENTO 
NO BRASIL

HISTORIADOR FALA DA IMPORTÂNCIA DESSES ANIMAIS PARA O 
TERRITÓRIO NACIONAL E PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO 
NOS SÉCULOS XVII E XVIII

POR EDUARDO LUIZ CORREIA

A história do abastecimento no Brasil sempre foi cheia de 
percalços pelas razões já conhecidas: grande extensão 
territorial, geografia acidentada nas regiões litorâneas, 

falta de estradas ou estradas mal pavimentadas, sistema fer-
roviário deficiente etc. Contudo, nos séculos XVII e XVIII, o 
transporte de alimentos talvez nem existisse se não fosse um 
personagem conhecido por todos: a mula. “As tropas de mulas 
se constituíam no principal vetor de penetração no interior do 
Brasil”, afirma o professor de História Moderna da Universidade 
de São Paulo (USP) Henrique Soares Carneiro. Eram esses 
animais que levavam os gêneros de primeira necessidade às 
populações isoladas do país na época segundo ele. “As tropas 
de mulas eram criadas no Rio Grande do Sul e vinham através 
de um circuito que era famoso, o de Curitiba – Sorocaba – 
Curvelo”, respectivamente nos Estados do Paraná, São Paulo e 
Minas Gerais, destaca o professor.

Se, por um lado, a fome no Brasil colônia foi amenizada pelo 
papel desempenhado pela mula, por outro, a metrópole (Portugal) 
não fazia questão nenhuma de desenvolver aqui um mercado 
interno de alimentos, nem sequer os de primeira necessidade, já 
que a prioridade absoluta era a monocultura da cana-de-açúcar, 
no Nordeste, ou a exploração de ouro na região de Minas Gerais. 
“Nosso problema interno de abastecimento ocorria porque a eco-
nomia sempre foi muito voltada para o interesse da metrópole”, 
destaca Carneiro.

Como estudioso do assunto, o professor Henrique Carneiro 
atualmente desenvolve pesquisas em História da Alimentação, 
das Bebidas e das Drogas. É autor, entre outros, do livro 
“Comida e sociedade. Uma história da alimentação” (Rio de 
Janeiro: Campus, 2003). Ele recebeu a  Abastecer Brasil no seu 
escritório na USP. Abaixo, os principais trechos da entrevista.

O lombo de burro foi o principal vetor de abastecimento na economia brasileira até o século XIX. Só com o advento da economia cafeeira e 
da estrada de ferro que vai haver uma alteração substancial nesse quadro
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Revista Abastecer – Hoje, sabemos que, pela dimensão do 
Brasil, o abastecimento de alimentos é a uma atividade 
logisticamente complexa. O que o senhor poderia nos dizer 
sobre como esse assunto era tratado nos séculos anteriores?

Carneiro – O tema do abastecimento no Brasil está intima-
mente ligado com a história agrícola e a história comercial.  
Sempre houve um problema interno de abastecimento porque 
a economia foi muito voltada para os interesses da metrópole. 
Havia uma carência fundamental de gêneros primários no 
século XVII e mesmo no XVIII, o que levou, inclusive, os holan-
deses durante o período que ocuparam o nordeste a exigirem o 
plantio de mandioca, porque a monocultura da cana pratica-
mente ocupava todos os terrenos disponíveis. Naquele período, 
o transporte era feito fundamentalmente no lombo de muares, 
as mulas. As tropas de mulas se constituíam no principal vetor 
da penetração no interior do Brasil.

RA – E como era exatamente a utilização das mulas 
nesse transporte? 

Carneiro – O historiador Sérgio Buarque de Holanda analisou 

muito bem esse assunto na sua obra “Caminhos e Fronteiras”. 
Os caminhos do sertão brasileiro eram sempre desbravados 
com essa tropa de muares e, depois, a penetração na região do 
nordeste pelo eixo do rio São Francisco também foi feita com 
mulas. Essas tropas eram criadas no Rio Grande do Sul e vinham 
através de um circuito que era famoso, o circuito Curitiba – 
Sorocaba – Curvelo. Eram enormes rebanhos que se juntavam 
em Sorocaba e de lá eram distribuídos, a região toda de Minas era 
abastecida por meio de Curvelo (MG). Então, o lombo de burro 
foi o principal meio de transporte, portanto o principal vetor de 
abastecimento na economia brasileira até o século XIX. Só com o 
advento da economia cafeeira e da estrada de ferro que vai haver 
uma alteração substancial nesse quadro de abastecimento.

RA – Quais eram os alimentos mais comuns transpor-
tados pelas mulas naquela época?

Carneiro – Eram fundamentalmente o milho e os produtos 
secos feitos com carne seca, ou com associação de farinha com 
carne, que vai se  constituir depois na tradição da culinária do 
Sudeste, ou seja, a do feijão tropeiro, arroz de carreteiro, paçoca 
de pilão, esta já em um contexto mais para Goiás, Mato Grosso. 

As tropas de muares só vieram a ser substituídas muito mais tarde pelas estradas pavimentadas e linhas ferroviárias
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Sempre houve um problema interno de abastecimento 
porque a economia foi muito voltada para os interesses 
da metrópole. Havia uma carência fundamental de 
gêneros primários no século XVII e mesmo no XVIII, 
o que levou os holandeses durante o período que 
ocuparam o nordeste a exigir o plantio de mandioca, 
porque a monocultura da cana praticamente ocupada 
todos os terrenos disponíveis

Henrique Soares Carneiro

Professor de História Moderna da Universidade de São Paulo (USP)

De toda forma, são produtos feitos para durarem bastante 
tempo. No geral, faziam com o milho e não com a mandioca, 
porque o milho tem uma safra mais rápida e é mais fácil de ser 
estocado, além da produtividade ser muito maior, além dos pro-
dutos de carne que eram feitos dessa forma seca também. Isso 
tudo repete um pouco a tradição indígena que já tinha toda a 
história da farinha de guerra até do piracuí que era a farinha de 
peixe que os indígenas usavam.

RA – O milho tinha mais destaque que a mandioca na
chamada farinha de guerra?

Carneiro – Exato, farinha de guerra era uma farinha para 
durar mais tempo, não era aquela feita com a mandioca, 
puba como era chamada pelos índios, a partir da mandioca 
apodrecida na água. Eu não conheço exatamente a técnica 
de preparo, mas muitas vezes ela era também acrescida de 
outros produtos como carne seca ou mesmo peixe seco. Mas 
isso é tradição indígena. O Sérgio Buarque no “Caminhos e 
Fronteiras” tem um capítulo inteiro chamado “A Civilização 
do Milho” que mostra como o milho realmente, digamos 
assim, foi o “abridor” dos terrenos para sua semeadura, e que 
depois de alguns meses se tornavam safras. O milho combina 
também com o feijão. Os dois alimentos, junto com derivados 
de porco e carnes secas, vão ser um complexo alimentar da 
penetração no sertão que vai até Mato Grosso.

RA – Então, as próprias características do abastecimento 
foram decisivas na influência do prato do brasileiro hoje, 
da nossa culinária?

Carneiro – Sim, certamente. Eu acho que o Sudeste, que é esse 

famoso complexo paulista, mineiro, goiano e até mato-grossense, 
adepto da combinação do arroz com feijão, mas também com 
grande predominância do milho, em particular na forma de 
farinha, e que depois vai ter os tutus à mineira, virado paulista, 
virado à mineira etc, exerce grande influência. Esses pratos todos 
eram produtos de técnicas de conservação para transformá-los em 
produtos o mais seco possível. Existem até estudos que fazem uma 
distinção entre o complexo úmido ligado ao peixe e à farinha de 
mandioca, litorâneo e, um complexo seco, ligado aos produtos do 
porco, milho e feijão, que seriam características do sertão. 

RA – O senhor disse que só depois da economia cafeeira 
é que ocorreram alterações no abastecimento.

Carneiro – Os trens são a grande mudança, porque muito antes 
das estradas de rodagens no Brasil, o que vai ser o grande com-
plexo moderno de abastecimento é a estrada de ferro, que surge 
com a exploração do café. Esse processo começa no baixo Paraíba, 
na região de Vassouras, no Rio de Janeiro, depois vem subindo o 
Paraíba para cima, até chegar à Mogiana que já é a região aqui do 
lado de Itu, no interior de São Paulo. A primeira estrada de ferro 
foi construída para ligar a área de produção da ampla região do 
café com o porto de Santos, que é a famosa Santos-Jundiaí. Lá no 
Rio, também vão haver algumas. Em meados do século XIX, vai 
começar a surgir a estrada de ferro como a forma predominante do 
escoamento da produção agrícola de exportação. Agora, o abaste-
cimento de todas as pequenas comunidades interioranas vai con-
tinuar sendo feito pelo transporte de animal de carga, sobretudo os 
muares, até um período muito avançado não vai ter outra forma 
de penetração no sertão. Agora, tem uma exceção, que no caso do 
Brasil é muito singular, ou seja, praticamente a única, que são as 
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vias fluviais, no âmbito da Amazônia e no São Francisco, regiões 
onde vai haver a utilização da rede fluvial. Assim como no Sudeste 
e Centro-oeste, que chegando ao Mato Grosso vai aquilo que se 
chama Monções, ou seja, períodos de chuva onde se pode usar os 
rios, riachos etc. Mas isso é de pouco uso. São Paulo ainda vai existir 
o Rio Tietê e outros na mesma direção.

RA – E esse período avançado que o senhor mencionou 
vai até quando?

Carneiro – Vai até o início do século XX. Para se ter uma 
ideia, foi só no período do Washington Luiz (presidente da 
República entre 1926 e 1930) que as estradas vão ser asfal-
tadas, melhor dizendo, pavimentadas, porque na época não 
era asfalto. Trata-se do último governo da República Velha e  
ele tinha até aquela famosa frase: “Governar é abrir estradas”. 
O próprio Washington Luiz foi o fundador do Automóvel 
Clube do Brasil, que vai ser uma expressão das classes 
médias, enfim abastadas, que usavam o automóvel não tanto 
como meio de transporte, mas de lazer. Portanto, só naquela 
ocasião é que a comunicação entre Rio e São Paulo vai ser 
pavimentada. Até os anos 30, não havia estrada de rodagem 
entre as duas mais importantes cidades do país. O automóvel 
era só de uso urbano. Caminhões e  tratores trafegando pelo 
interior também é uma coisa tardia, somente depois do 
segundo pós-guerra é que vai haver realmente uma disse-
minação do uso de tratores. O que predomina até o início 

do século XX, transporte, digamos, varejista ou de pequeno 
porte é o em lombo de muares. Depois, com a grande pro-
dução de exportação, em estrada de ferro, e aí começa aos 
poucos a surgir as estradas de rodagem.

RA – O que o senhor poderia nos dizer sobre a formação 
dos mercados de alimentos, ou das centrais de abasteci-
mentos como existem hoje?

Carneiro – Na verdade, isso vem de uma tradição portuguesa. 
Portugal já tinha essa tradição muito antiga, desde a revolução de 
Avis no século XIV que o comércio vai ser, digamos assim, a iden-
tidade nacional mais marcante do povo, tanto o comércio interno 
como depois o comércio de longo curso das navegações. Um sin-
toma disso muito curioso são os nomes dos dias da semana, que 
em português são diferentes do inglês, do francês, do espanhol, 
todos esses ligados a fenômenos astronômicos ou divindades do 
mundo germânico-inglês. O português é o único idioma que não 
vai chamar o dia de “lua” a segunda-feira, ou o dia de “marte” a terça, 
o dia de “mercúrio” na quarta e assim por diante.

RA – E qual seria a explicação da “segunda-feira”?

Carneiro – A primeira feira na verdade seria talvez a do sábado, 
porque domingo era um dia de repouso. Não é uma etimologia 
que eu conheça, uma datação assim exata, é algo que enfim se 
verifica na própria forma de se contar os dias até hoje.

As tropas de muares eram criadas no Rio Grande do Sul e vinha através de um circuito que se tornou famoso – Curitiba, Sorocaba e 
Curvelo. Eram enormes rebanhos que se juntavam em Sorocaba e de lá eram distribuídos
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