
/ , 
ANAi ISF OA POUTIGA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO: 

O CASO OE PiRACiCABA 

i'AARL Y TERESlNHA PEREIRA 

Aprovada em: 20. 06. 1990 

Comissão julgadora: 

Prof. Dr. Pedro Valentim Marques ESALQiUSP 

Prüf. Dr. Geraldo Sant'fl.na de Camargo Barros ESALOiUSP 

Dr. Antonio Ambrósio Amaro IEA/SAA 

·r. Pedro v:l'2ques
Orientador 



P436a 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Livros da 
Divisão de Biblioteca e Documentção - PCAP/USP 

Pereira, Marly Teresinha 
Análise da política de centrais de abastecimento; 

o caso de Piracicaba. Piracicaba, 1990. 
112p. ilus. 

Diss.(Mestre) - ESALQ 
Bibliografia. 

1. Alimento - Abastecimento - Piracicaba, SP
2. CEASA - Piracicaba, SP 3. Mercado atacadista - As

pecto polÍtico-sÓcio-econÔmico - Piracicaba, SP 4. Pb

lítica agrícola - Análise - Piracicaba, SP I. Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,Piracicaba.

CDD 338.19 



ii. 

DEDICO 

~ meus pais, pela vida e pelo 
amor que me deram. 

'R minhas 
CLáudia, 
carinho 
aus@ncia 

fiLhas, Renata e 
que suportaram, com 

e paci@ncia, minha 
e minha presen~a. 

'R meus familiares e amigos, 
que souberam compreender e 
estimuLar meu trabaLho. 

E à Deus, por ter me 
aben~oado com tudo isso. 



i i i. 

~GR~DECIHENTOS 

~ Escola Superior de 

Universidade de S~o Paulo, 

~gricultura -Luiz de Queiroz",da 

atravês do Departamento de Economia e 

Sociologia Rural, que me possibitou frequentar o curso de P6s

Graduaç~o em Economia ~grària. 

'R Prefeitura Municipal de Piracicaba, através da Secretaria 

Municipal de ~gricultura-SEM~, pela valiosa éolabora~~o durante a 

fase de coleta dos dados. 

'R Secretar~a da ~gricultura e Rbastecimento do Estado de S~o 

Paulo, através da Companhia de Entrepostos e Rrmazéns Gerais do 

Estado de S~o Paulo-CE~GESP, pela inestimável colabora~~o, 

durante a fase de coleta dos dados. 

Ro Professor 

agradecimento 

Dr. 

pela 

Pedro Val ent im Marques, um 

dedicada e eficiente orienta~~o 

especial 

desta 

Disserta~~oJ bem como pelo seu apoio decisivo na etapa final dos 

trabalhos. 

Ros queridos amigos Professores Dr. José Molina FiLho) meu 

primeiro orientador} e 

companheiros de trabalho 

Dra. Maria 

e de 

Ignês 

pela 

Guerra 

amizade, 

incentivo l fundamentais para consecuç~o deste trabaLho. 

Molina l 

apoio e 



iv. 

~os Professares Dr. Rodolfo Hoffmann e Dra. Zilda Paes de Barros 

Mattos l pelas criteriosas criticas e sugest5es na fase inicial 

deste trabalho. 

~o Professor Dr. 

Carvalho j pela 

colabora~~o. 

Evaristo Marzabal Neves e ao Dr.Flàvio Conde de 

leitura do texto original e pela preciosa 

~o Dr.~ntonio ~mbr6sio ~maro e ao Professor Dr.Geraldo Sant'ana 

de Camargo Barras, pela participa~~o na Comiss~o Julgadora e 

pelas sugest5es J comentàrios e idéias para aprimoram~nto desta 

pesquisa. 

~os demais colegas do Departamento de Economia e Sociologia Rural 

da ES~La/USP, que direta o~ indiretamente colaboraram nesta 

pesquisa. 

~s secretárias da Departamento de Economia e Sociologia Rural da 

ES~La/USPJ em especial à Elenice Cazalatina de Mattos e Helena 

~. Cardoso de OLiveira j peLa colabora~~o prestada na reda~~o 

final deste trabaLho. 

~os demais funcionárias do Departamento de Economia e Sociologia 

Rural da ES~LQ/USPJ especiaLmente representados pela querida dona 

~lice da Silva Cipriano j peLo cafezinho)sempre acompanhado de 

carinhosas palavras de incentiva, nas horas de cansa~o. 



v. 

INDICE 

pâgina 

LISTA DE TI=IBELI=IS ........................•................... vii 

RESUMO .................................................... ;. x 

SUMMARY ..................................................... x i i 

1 . I NTRODUÇ~O .................................................... 1 

1.1 1=1 questão do abastecimento ............................... 1 

1.2 Caracterizaç:~o do Problema .... ,. '" ...................... 6 

1.3 Objetivo ................................................. 8 
A , 

2.1=1 EXPERIENCII=I BRI=ISILEIRA NA ~RER DE RBASTECIMENTO ............ 11 

2.1 Aspectos institucionais ....•........••....•............. 11 

2.2 A Polltica de Centrais de Rbastecimento ................. 21 

2.2.1. Objetivos .........•.•........•..•................ 21 

2.2.2 Estado de S~o Paulo - precursor na modernização .. 24 

'" , 
3.REVISRO BIBLIOGR~FICI=I ........................................ 30 

3.1 Pollticas de modernização do abastecimento .............. 30 

3.2 Estrutura de Mercado .................................... 36 

3.3 Preços/Produtos ......................................... 38 

4. METODOLOG I 1=1 .................................................. 40 

4.1 Modelo Conceitual de I=Inâlise ............................ 40 

4.1.1 Método Funcional .................................. 41 

4.1.2 Método Estrutural ........................... '" ... 43 

4.1.2.1 Índices de Desigualdade e de 

C o n c e n t r a ç ã o' ••••...•..•.•..•.•.........•• 48 

4.1.3 Método por Produto Especifico ..................... 50 

4.1.3.1 Margem de Comercialização ................. 51 



vi. 

página 

4.1.3.2 Elasticidade de Transmiss~o de Preç:o ...... 54 

4.2 Material e Fonte de Dados ............................... 56 

4.2.1 Variáveis selecionadas ............................ 57 

5. RESUL T~DOS .................................................. 60 

5.1 O Entreposto Municipal ................................. 60 

5.2 ~ CEt=lSt=I de Piracicaba ................................. 64 

5.2.1 Caracteristicas Gerais ........................... 64 

5.2.1.1 Dimensionamento .......................... 64 

5.2.1.2 Localizaç:~o e horário de funcionamento ... 65 

5.2.2 Produtos Comercializados ......................... 68 

5.2.3 Permissionários da CE~St=I de Piracicaba ........... 73 

5.2.4 Principais Compradores ........................... 75 

5.2.5 Ser~iç:os de Comercializaç:l0 ...................... 78 

5.2.5.1 Serviç:os adicionados ao produto .......... 78 

5.2.5.2 Serviç:os de apoio à comercializaç:~o ...... 78 

5.2.6 Serviç:os Complementares .......................... 79 

5.3 t=I estrutura da CEt=lSA de Piracicaba e comportamento 

dos usuários ........................................... 81 

5.3.1 O grau de concentraçl0 e de desigualdade 

dos vendedores .................................. 81 

5.3.2 Elasticidades de Transmissl0 de Preç:os .......... 83 

5.3.3 Margem de Comercializaç:l0 ....................... 87 
... 

6. CONCLUSOES ................................................... 91 
,.. 

7 . SUGESTOES .................................................... 97 

8. B I BL I OGRf:lF I t=I ................................................. 99 

" 9.I=IPENDICE .................................................... 104 



v:ii. 

LISTR DE TRBELRS 

página 

Tabela 1. Produç~o u per capita" de alimentos no Brasil, 
em kg/habitante/ano, perlodo 1975-1983 ......... 03 

Tabela 2. Equival@ncia entre as unidades de comerciali-
zaç~o no atacado (CERSR) e no varejo (fei -
r a s e v a r e j a e s ) ................................ 59 

Tabela 3. Evoluç~o estimada da populaç~o para o mu
nicipio de Piracicaba e sub-regi~o, periodo 
1970/80 ........................................ 61 

Tabela 4. Evoluç~o da populaç~o para o municipio de 
de Piracicaba e sub-regi~o,perlodo 1970/80 ..... 62 

Tabela 5. Moyimentaç~o anual de produtos, em toneladas, 
e número de agentes, por grupo de produtos-
Entreposto Municipal de Piracicaba-SP1978 ...... 63 

Tabela 6. Movimentaç~o,dos produtos comercializados nas 
Centrais de Rbastecimento do interior do Es
tado de S~o Paulo, em toneladas, e participa-
ç~o em porcentagem,1987,1988 e 1989 ............ 70 

Tabela 7. Evoluç~o,por grupo de produtos, das quantida
des comercializadas na CERSR de Piracicaba -
perlodo de março de 1985 a ma~ço de 1989 ....... 71 

Tabela 8. Participaç~o de cada grupo de produtos no to
tal comercializado pela CERSR de Piracicaba, 
no periodo de j anei ro a dezembro de 1989 ....... 71 

Tabela 9. Participaç~o, em porcentagem,dos permissiona
rios por categoria, na comercializaç~o, por 
por grupo de produtos,na CERSR de Piracicaba-
SP ,1989 ......... , .............................. 72 

Tabela 10. Número de agentes que operam na CERSR de Pira-
cicaba-SP, dezembro de 1989 .................... 73 

Tabela 11. Participaç~o das diferentes categorias de 
compradores na CE~SR de Piracicaba-SP , nos 
anos de 1987 e 1988 ............................ 75 



vi i i. 

pagina 

Tabela 12. Proced@ncia dos principais compradores da 
CERSR de Piracicaba-SP s1987 .................... 77 

Tabela 13. Quadro de funcionários permanentes da CERS~ 
de Piracicaba-SP J 1989 .......................... 80 

Tabela 14. Indices de concentraç~o e de desigualda -
de de vendedores de alface/ abobrinhas cebo -
la, repolho/ tomate e laranjas na CERS~ de 
Piracicaba-SP, 1988 ............................. 82 

Tabela 15. Relaç~o entre os indices de concentraç~o eco
n6mica para os oito maiores vendedores de al
face/abobrinha,cebola,repolho,tomate e laran
ja e a participaç~o destes no total de vende
dores para cada produto vendedores, CERSR de 
Piracicaba, 1989 ................................ 83 

Tabela 16. Regressões lineares estimadas e coeficientes 
de elasticidade de transmiss~o de preços para 
alface, abobrinha/ cebola, repolho, tomate e 
laranja para os niveis de atacado CCERSR) e 
varejo (varejões municipais)s Piracicaba-SP , 
1885/89 ........................................ 84 

Tabela 17. Regressões lineares estimadas e coeficientes 
de elasticidade de transmiss~o de preços para 
alface, abobrinha, cebola/ repolho, tomate e 
laranja para os niveis de atacado CCERSR) e 
varejo (feiras-livres),Piracicaba-SP/1985/88 ... 85 

Tabela 18. Regress5es lineares estimadas das margens de 
de comercializaç~o dos varej5es municipais em 
relaç~o a CERSR de Piracicaba-SPspara alfaces 
abobrinha, cebola J repolho, tomate e laranja, 
periodo 1985/89 ................................ 88 

Tabela 19. Regress5es lineares estimadas das margens de 
de comercializaç~o das feiras-livres em rela
ç~o a CERSR de Piracicaba-SP/ para alface, a
bobrinha, cebola, repolho, tomate e laranja, 
periodo 1985/89 ................................ 80 

Tabela 20. Preços e quantidades comercializadas de repo
lho no varejo (varej~o e feira-livre) e ata
cado (CE~S~),municipio de Piracicaba-SP,peri-
odo 1885/1889 ................................. 105 



ix. 

página 

Tabela 21. Pre~os e quantidades comercializadas de 
Laranja no varejo(varej~o e feira) e atacado 
([E~S~)J municlpio de Piracicaba-SP, periodo 
1885/1888 ....... _ .............................. 106 

Tabela 22. Pre~os e quantidades comercializadas de abo -
brinha no varejo (varej~o e feira) e atacado 
([E~S~)J municlpio de Piracicaba-SP J periodo 
1885/1888 ..................................... 1137 

Tabela 23. Pre~os e quantidades comercializadas de alfa
ce no varejo ( varej~o e feira) e atacado 
([E~S~), municipio de Piracicaba-SP, perlodo 
1985/ 1889 ..................................... 108 

Tabela 24. Pre~os e quantidades comercializadas de ce
bola no varejo ( varej~o e feira) e atacado 
(CE~S~)J municlpio de Piracicaba-SP J periodo 
1885/1888 ..................................... 108 

Tabela 25. Pre~os e quantidades comercializadas de toma
te no varejo ( varej~o e feira) e atacado 
(CE~S~)J municipio de Piracicaba-SP, per iodo 
1985/1888 ........................... , ......... 110 

Tabela 26. Indice de [oncentraç~o Econ8mica para o maior J 
os quatro e os oito maiores vendedores de al
face, abobrinha, cebola J repolho J tomate e 
Laranja J na [E~S~ de Piracicaba-SPJperlodo 
de 1885/1888 .................................. 111 



x. 

RESUMO 

o objetivo desta pesquisa foi o de estudar a politica 

de mercados atacadistas representados petas Centrais de 

~bastecimento, especificando-se as principais caracteristicas do 

projeto de implantaç~o (filosofia , conceitos e objetivos), 

contrapondo com os resultados alcançados ap6s vinte anos, 

utilizando-se como estudo de caso a CE~S~ de Piracicaba-SP. 

Para efeito da analiseI consideraram-se os aspectos 

funcional , estrutural e l devido a sua representatividade e 

import~ncia na comercializaç~o e consumo/o grau de desigualdade 

e de concantraç~o de vendedores, a elasticidade de transmiss~o de 

preço e as margens de comercializaç~o dos seguintes produtos: 

alface, abobrinha , cebola , repolho, tomate e laranja. O periodo 

de analise foi de mar~o de 1985 a março de 1989. 

Para medir-se o grau de desigualdade utilizou-se o 

indice de 6ini e, para concentraç~o, utilizaram-se os indices de 

Concentraç10 Econ6mica e o de Herfindahl. Os resultados indicaram 

um alto grau de desigualdade e concentraç10 de vendedores para os 

produtos analisados. Os indices de 6ini calculados s~o: alface, 

a,95; abobrinha, a,97; cebola, a/94j repolho, 0 / 96i tomate , a/96 

e laranjal O,94. Os indices de Concentraç10 EconOmica para os 

oitos maiores 

cebola, 0,96i 

vendedores são: 

repolho, a,72j 

alface, 0,84j abobrinha, 0.74; 

tomate, 0.89 e laranjal 0,95. Os 

indices de Herfindhal calculados 510: alface, 0 / 15; abobrinha, 
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0,22j cebola J 0}48j repolho} 0}17j tomate, 0}30; e laranja}0}40. 

~ elasticidade de transmiss10 de pre~os da CE~S~ para os varej5es 

foram: 0}92j abobrinha} 

0}57; tomate} 0,83 e laranjal 0 / 21. Os resultados para as feiras 

foram: alface , 0,81j abobrinha , 0,64; cebola , 0 / 70j repolho , 

0,76j tomate , 0,82 e Laranja, 0,23. Os valores s10 menores do que 

a unidade, indicando que para uma variaç10 de preços na CE~5~}hà 

uma variaç10 menos que proporcional no varejo. 

~s margens de comercializaçao do varej10 para 

abobrinha, repolho, tomate e laranja, em relaç10 à CE~5~, indicam 

que há um componente relacionado com o atacado e um 

independente dele l ou seja} é seguida uma politica 

componente 

mista de 

amarkup· e componente fixo. ~ mesma an~lise em relaç10 às feiras 

demonstra que para cebola e laranja a relaç10 entre o preço de 

varejo e o preço da CE~5~ é indireta. Neste equipamento (feira), 

é seguida a politica mista de "markup • e componente fixo para 

todos os produtos estudados. 

Em relaç10 à modernizaç~o do abastecimento} n10 houve 

incentivo efetivo para a centralizaç10 do comércio atacadista na 

CE~5~ de Piracicaba} o que ê comprovado pela continuidade de 

pontos tradicionais de comercializaç10 na área central da cidade} 

pelo decrescimo de 8,9 \ no nómero de agentes existentes no 

antigo entreposto, pelo decréscimo de 42,8 \ no volume 

comercializado por agente, e pela queda expressiva da 

participaç~o da CE~5~ no volume comercializado nas centrais de 

abastecimento do Estado de São Paulo. 
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SUMMRRY 

The main objective of this study was to analyse the 

wholesale markets for agricultural products represented by the 

Centrais de Rbastecimento- CERSRs CWhoLesaLe Centers for 

RgricuLturalProducts). In order to attain that objective, the 

main characteristies of the inicial project proposal Cphylosophy, 

eoncepts and objectives) were described and compared to the 

present situation using local CERSR as a study case. 

The functional as welL as the structural aspects of 

marketing were taken into account in the analysis. Rlso, sellers 

concentration and inequality, elastieity of price transmission 

and gross margin at the wholesale level were calculated for: 

lettuee, Summer squash, onion, cabbage, tomato and orange, for 

the period Mareh 1985 to Mareh 1989. 

Sellers inequality and eoncentration were estimated by 

Gini, Herfindahl and Economie Concentration indices. The results 

for 6ini indices showed a high inequality for the following 

products: Lettuee, 0.95; Summer squash, 0.97; onion, 0.94; 

eabbage, 0.96j tomato, 0.96; and orange, 0.94. The Economie 

Coneentration indices for the eight Largest sellers are the 

foLlowing: Lettuee, 0.95; Summer squash, 0.74; onion, 0.96; 

eabbage, 0.72; tomato, 0.89 and orange J 0.95. The HerfindahL 

in d i c e s a r e : l e t tu c c e , 0 . 15 j 5 u mm e r 5 a q u a s h, 0. 22; o n i o n, 0. 48 j 

eabbage, 0.17; tomato, 0.30; and orange 0.49. 
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The elasticity of price transmission from CERSR to 

varej5esC a special kind of retailer) were: lettuce, 0.92; Summer 

squash, 0.67; onion, 0.87; cabbage, 0.57; tomato, 0.83 and 

orange, 0.21. The elasticity of price transmission,from CERSR to 

feiras we~e: lettuce, 0.81; Summer squash, 0.64; onion, 0.78; 

cabbage. 0.76; tomato, 0.82 and orange, 0.23. The estimated 

elasticity of price transmission are all lower than 1 which means 

that for a given change prices at CERSR, there is a less than 

proportional price variation at the retail level. 

The results also showed margin at the retail level 

(varej~o and feira) had a component related to CERSR and another 

independent component, 

policy. 

a markup and a fixed component 

Finnaly, there are evidences indicating that the initial 

objective of concentrating wholesalers at Piracicaba's CERSR was 

not successful. The most important evidences are: a)traditional 

wholesale marketing places continue to exist in the central part 

of the city; b)the number of wholesalers decreased 8.9~; c) the 

marketed volume per wholesaler decreased 53.8\; and, finally;d) 

there was a significant reduction in the size Cmarketed volume) 

of local CERSR with respect to total marketed volume by the 

Centrais de Rbastecimento in the State of S~o Paulo. 
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RN~LISE DR POLITICR DE CENTRRIS DE RBRSTECIMENTO 

O CRSO DE PIRRCICRBR 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 R quest10 do abastecimento 

o notável ritmo de crescimento populacional dos paises 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento é fenOmeno notoriamente 

conhecido. Este fato desperta profunda preocupa~10 naqueles que 

imaginam ser impossivel compatibilizar uma popula~10 que cresce 

aceleradamente com as possibilidades que o pais tem de gerar 

empregos l produzir alimentos l prover infraestrutura e servi~os 

básicos e, de uma forma geral, proporcionar todos os elementos de 

subsist@ncia e desenvolvimento que a referida populã~10 requer. 

Para muitos, o fato que assume maior import~ncia é o 

problema de desequilibrio entre popula~10 e suprimento de 

alimentos, uma ve:z que estes constituem fator primordial para a 

manuten~10 da vida. O seu inadequado fornecimento influencia 

negativamente o estado nutricional da popula~10, provocando 

efeitos complexos e variados através de todo corpo econômico e 

social. 

Basicamente, tr@s fatores concorrem para que haja um 

suprimento nutricional adequado: 

1 



a) oferta suficiente de alimentosj 

b) disponibilidade de recursos para aquisiç10 dos produtos, e 

c) fluência na circula~10 dos mesmos. 

O equilibrio entre esses fatores permite à popula~10 

satisfazer regularmente suas necessidades básicas de alimenta~10 

e ao Estado o cumprimento de uma de sua atribui~ees fundamentais, 

que é a segurança alimentar (COBRL, 1985), 

Entretanto, 

adotado nas âttimas 

devido ao 

décadas, 

modelo de 

altamente 

desenvolvimento 

concentrador e 

privilegiador de determinados setores da economia, 

sido a realidade do abastecimento no Brasil. 

esta nlo tem 

R politica agricola levada a cabo no pais nos âltimos 

vinte anos, baseada nesse modelo, além de acelerar o êxodo rural, 

agravando sobremaneira as condiçaes de vida nas grandes cidades, 

provocou séria altera~10 na composi~lo agricola nacional. Existe 

no pais um gritante contraste entre a agricultura de exportaçl0 

(café, cana-de-aç6car, laranja e cacau) e aquela voltada 

para o abastecimento interno (feij10, milho, 

batata), 

arroz, mandioca e 

O abastecimento interno é praticado por pequenos 

produtores, a maioria nlo proprietários, utilizando técnicas 

rudimentares de produ~lo e com acesso limitado ao crédito rural, 

o que contribuiu para a queda expressiva na oferta de alimentos, 

gerando estagna~lo e até mesmo diminuiç10 na disponibilidade 

interna ·per capita- de alimentos básicos tradicionais, conforme 

se verifica pelos dados da Tabela 1 (RRR~JO,1989). 
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Tabela 1 Produ~10 ·per capita B de alimentos no Brasil/em 
kg/habitante/ano, periodo 1975-1983 

Rno 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Rr roz Feij10 

21,7 

17,1 

81,5 28,7 

22,7 

69,3 

Fonte:FIBGE e CRCEX 

Milho 

155,4 

164,8 

117,8 

148,5 

171 ,1 

174,7 

145,9 

Mandioca 

236,2 

234,8 

215,0 

196,6 

197,9 

171,8 

Tr igo 

38,9 

59,4 

42,5 

49,5 

Soja 

94,1 

194,2 

127,3 

122,2 

192,4 

113,4 

a) no caso do trigo foi considerada a produ~10 nacional mais 
importa~10 

b) estimativa para novembro/83 

o segundo fator importante para o suprimento 

nutricional adequado ê a renda, interferindo no nivel de consumo 

tanto em quantidade de calorias como no valor nutricional da 

dieta alimentar. 

Também neste aspecto foram drásticas as consequ@ncias 

do modelo de desenvolvimento brasileiro. No periodo de 1960/8a, 

do total da popula~10 economicamente ativa, apen as 19\ 

apresentou ganho real de renda, ficando os demais 90\ com 

varia~1o negativa. O ganho real de renda dos 10\ mais ricos foi 

de 31\, enquanto que os 10\ mais pobres perderam mais de 50\. 

Essa situa~10 ê corroborada pelo fato de que 42\ das familias 
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brasileiras tinham, em 1980, uma renda mensal de no máximo 2 

salários minimos e 73\ de até 5 salários minimos (COBRL,198S). 

R partir da década de 80, o processo recessivo 

aprofundou esta situaç10, expressando-se também na elevada taxa 

de desemprego e na constante e acentuada corros10 do poder de 

compra dos salários. De acordo com RRR~JO (1989), a maioria da 

populaç10 brasileira ganha muito pouco e come quase nada, 

uma vez que o CU5to da raçl0 essencial, elevando-se ano a ano, 

obriga o individuo a trabalhar sempre mais para comprar a mesma 

coisa. Se em 1959 o custo da raçào essencial correspondia a 27\ 

do valor do salário minimo, dispendendo o trabalhador 65 horas de 

serviço para comprá-la, em 1984 o seu custo correspondia a 68\ do 

salário minimo, correspondendo a 163 horas de trabalho. De acordo 

com o mesmo autor, no periodo de 1977 a 1984, o consumo de 

alimentos básicos por habitante sofreu uma reduç10 de 11,0\. 

Em rela~10 à fluência na circula~lo dos produtos, a 

enorme extenslo territorial do Brasil e a heterogeneidade de 

suas regi~es agropecuárias ocasionam sérios problemas 

comercializa~10 dos alimento!, agravados pela proliferaç10 dos 

intermediários e atravessadores. Rpesar da disponibilidade de 

alimentos ainda ser suficiente, estimativas oficiais mostram que 

cerca de 50\ da populac10 urbana e 30 \ da popula~10 rural 

apresentam ingest~o insuficiente de alimentos (RRR~JO,1989). 

Esta analise deixa clara a existência de um total 

descompasso entre os principais fatores que concorrem para o 

suprimento alimentar da popula~lo, o que se faz sentir de forma 

critica na medida em que a cada dia aumenta a populaçl0 excluida 
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de uma alimentaç~o adequada. Imp~e-se, ao Estado, a 

necessidade de criaç~o de mecanismos capazes de garantir a 

seguran~a alimentar. Paralelamente aos esforços para alcançar-se 

uma distribuiç~o de renda mais justa e para aumentar a produç~o 

de alimentos, fica clara a necessidade de dar-se maior atenç~o às 

iniciativas que tendem a aumentar a eficiência dos mecanismos de 

distribuiç~o, pela potencialidade que encerram para o 

melhoramento das condiç3es alimentares. 

Desta forma, a quest~o do abastecimento interno, aqui 

entendida como a aç~o do Estado no processo de comercializaç~o de 

produtos alimentares, ê uma das dimens3es prioritàrias no estudo 

sistemàtico da comercializaç~o de prsdutos agricolas. 

Entretanto, paradoxalmente, observa-se que s~o poucas 

os estudos sobre o assunto. Há uma grande variedade de estudos 

empiricos e pesquisas teóricas sobre diversas quest3es como 

condi~3es de troca, empresas multinacionais, importaç~es de 

alimentos, mas muito pouco sobre a distribuiç~o internd de 

alimentos .. E, mesmo entre estes, a maioria trata-se de estudos 

isolados, sem uma dimens~o global da situa~~o. Hà muitos livros 

sobre comercializaç~o, porém poucos trabalhos tentam ir mais além 

da teoria. 

Num pais com as dimens3es geogràficas do Brasil, em 

que abundam os grandes centros urbanos, o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre abastecimento interno ê um fator decisivo nos 

esfor~os engendrados para aumentar a produ~~o de alimentos. E um 

assunto fundamental, de grande interesse para a sociedade, tanto 

para os formuladores de politicas e os consumidores, como para os 

técnicos, trabalhadores e produtores rurais. 
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1.2 Caracteriza~10 do Problema 

Nas 6ltimas décadas o Brasil experimentou um intenso 

processo de urbaniza~10: em apenas 30 anos quase que duplicou a 

participaç10 relativa da populaç10 urbana no pais, a qual evoluiu 

de 31\ em 1940, para 56\ em 1970. Tal processo, especialmente 

nas capitais dos Estados e cidades circunvizinhas, originando as 

regiões metropolitanas, decorreu em grande parte das migrações 

internas do campo para as cidades e correspondeu a um acréscimo 

da populaç10 urbana equivalente a 40 milhaes de pessoas (CERSR, 

1975). 

Nesse processo de metropolizaç10 das cidades, com o 

distanciamento cada ve% maior entre os centros de produç10 e os 

centros de consumo, as deficiências do sistema de abastecimento 

foram sendo real~adas à medida que o mesmo ia sendo mais 

exigido. Essa situaç10 for~osamente teria que ser alvo de graves 

preocupa~aes por parte das autoridades e técnicos governamentais. 

Rs continuas crises de abastecimento, a frequ@ncia das 

reclama~ões dos consumidores diante dos altos pre~os dos produtos 

e, por outro lado, as queixas dos agricultores pela baixa 

lucratividade de seus produtos, tornou evidente que a solu~10 

para os problemas de abastecimento nas grandes concentra~aes 

urbanas do pais precisaria se revestir de caracteristicas 

arrojadas e inovadoras. Foi assim que em 1967 o governo 

brasileiro, consciente da necessidade de modificar radicalmente o 
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panorama do setor, baseando-se nas experi@ncias de outros palses 

e no êxito que vinha alcan~ando o entreposto terminal paulista, 

considerou como objetivo prioritário a moderniza~10 do sistema 

nacional de abastecimento. 

No conjunto de mecanismos elaborados sobressai o da 

institui~10 das Centrais de Rbastecimento CERSRs, as quais 

objetivavam constituir-se no principal polo de comercializa~1o ao 

nivel de atacado, em importantes regi5es metropolitanas. 

De acordo com o artigo MERCRDO atacadista de produtos 

hortigranjeiros - moderniza~10 da estrutura (1974), várias 

provid@ncias antecederam a implanta~10 deste novo equipamento de 

mercado, iniciando-se no Programa Estratégico de Desenvolvimento, 

1868/1979. Rpós a defini~10 dos objetivos das centrais de 

abastecimento e dos primeiros centros urbanos a serem 

beneficiados, seguiu-se a etapa de execu~10 do program~, 

coordenado pelo Setor de Rgricultura e Rbastecimento do Instituto 

de Planejamento Econ8mico e Social (I?ER ) do citado Ministério, 

até novembro de 1869, quando esta fun~10 passou a ser exercida 

pelo Grupo Executivo de Modernizaç10 do Sistema de Rbastecimento

GEMRB, criado nessa data. Para viabilizar a execu~1o do programa 

foi necessaria a a~10 conjunta da Financiadora de Estudos e 

projetos S.R. (FINEP), que se disp8s a financiar a elabora~10 dos 

projetos nos vários estadosj do Banco Central, autorizando a 

aplica~10 de recursos dos acordos do trigo para financianciamento 

parcial do programai do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econ8mico (BNDE)j da Companhia Brasileira de Rlimenta~10 (COBRl) 

e de outros ârg1as das Ministérios da Rgricultura, Planejamento e 

Coordena~10 Geral e da Fazenda. 
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Buscava-se, atraves da constru~~o de infraestrutura 

flsica e em especial da moderniza~10 dos mercados centrais 

tradicionais de comercializa~~o, a supera~10 das inadequa~5es das 

estruturas tradicionais de comercializa~10 atraves da melhoria de 

alguns dos fatores que pareciam limitantes. 

R quase totalidade das centrais de abastecimento foi 

cOllstruid-", no perlodo de 1971 a 1974, 'sendo que as primeiras 

unidades come~aram a funcionar progressivamente a partir de 1972, 

com exceç~o da Companhia de Entrepostos e Rrmazens Gerais do 

Estado de S~o Paulo - CERGESP em 510 Paulo , que é mais antiga. Em 

mar~o de 1974 o Governo Federal inaugurou a decima oitava no 

Brasil,a CERSR - Grande Rio. 

O Estado de 510 Paulo, que jà contava com a entreposto 

terminal da capital, come~a a sentir o problema do crescimento 

populacional de muitos de seus municlpios devido ao acelerado 

processo de moderniza~10 da agricultura e da atra~1o de m~o de 

obra para as cidades. O abastecimento, centralizado na capital 

começou a apresentar problemas na eficiência da distribui~1o dos 

alimentos, com elevados custos de fretes. 

Rssim, em 1976 a governa lan~ou o Programa Estadual 

de Rbastecimento, propondo a implanta~10 de uma rede de unidades 

de comercializa~10 atacadista de produtos hortigranjeiros no 

interior do Estado, com o objetivo de melhor direcionar e 

conduzir o fluxo de produtos comercializados, e que facilitasse a 

troca de informa~5es e os contatos comerciais entre os diversos 

agentes presentes no processo, onde quer que eles se 

localizassem. 
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Rp6s o estabelecimento de diversos critérios pelo 

grupo de trabalho responsável pela implantaç~o do programa, 

vários municipios paulistas foram selecionados para fazer parte 

da rede de entrepostos regionais no interior do Estado, entre 

eles o de Piracicaba. 

Entretanto, apesar das expectativas, muitos foram os 

problemas que envolveram a implantaç~o e a operacionalizaç~o da 

CERSR de Piracicaba, inaugurada em março de 1985. Passados cinco 

anos do inicio de suas atividades, a desorganizac~o do sistema 

local de abastecimento, se é que se pode chamá-lo de ·sistema U
, é 

evidente. N~o há, entre o governo do Estado, responsável pela 

administrac~o da CERSR, e o governo municipal, responsável pela 

administraç~o dos varej~es e feiras-livres, uma sintonia no 

tocante à politica municipal de abastecimento. Enfim, n~o se 

consegue, visualizar a CERSR de Piracicaba como um sistema 

regulad~r local e regional de abastecimento. 

1.3 Objetivo 

o presente trabalho tem por objetivo avaliar a 

politica de mercados atacadistas representados pelas Centrais de 

Rbastecimento procurando abranger alguns pontos considerados 

fundamentais para a compreens~o e análise do problema. 

Far-se-á inicialmente uma revis~o hist6rica da aç~o do 

Estado na área de abastecimento, tanto a nível federal como a 

nivel de Estado de S~o Paulo, com a especificaç~o das 
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caracteristicas principais do projeto de implanta~~o das Centrais 

de Rbastecimento (filosofia, conceitos e objetivos). 

Em seguida, para avaliar se os objetivos foram 

alcan~ados ap6s quase vinte anos de impLanta~10 da politica, 

utilizar-se-à como estudo de caso a CERS~ de Piracicaba, no 

Estado de S~o PauLo. Pretende-se analisar se a mesma estâ 

contribuindo para: 

a)reduzir os custos diretos de comercializa~~o ao nivel de 

atacadoj 

b)reduzir os custos indiretos das organiza~ees que atuam ao 

nivel de atacado; 

c)melhorar a qualidade dos produtos aLi comercializadosj 

d)dinamizar, ampliar e difundir o sistema de informa~10 de 

mercado; 

e)reduzir os custos de comercializaç~o do comércio varejistaj 

f)eliminar o problema urbanistico provocado pelas feiras livres 

e outros equipamentos tradicionais de mercado. 

Nessa avalia~~o da CERSR de Piracicaba, pretende-se 

estudar aspectos das fun~ees que a mesma desempenha na 

comercializa~~o, aspectos de sua estrutura de mercado e anàlisar 

alguns. produtos considerados de import~ncia na comercializaç10 e 

no consumo. 
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2. R EXPERleNCIR BRRSILEIRR NR ~RER DE RBRSTECIMENTO 

2.1 Rspectos institucionais 

e fundamental uma análise critica de como tem sido 

tratada hist6ricamente a problemática do abastecimento urbano de 

produtos agricolas no Brasil e tentar entender o porque da 

aparente ineficiência da aç~o do Estado. 

MRRQUES 

na 

& RGUIRR 

atividade 

(1889) definem 

econ6mica como 

a intervenç~o 

sendo leis governamental 

compreensivas, instruç~es, procedimentos e aten~~es que uma 

comiss~o imp~e sobre um certo mercado. Esta comiss~o regulat6ria 

geralmen~e tem o poder estatutário para regular q~ase toda 

variável econ6mica de import~ncia como preço, quantidade, 

seguran~a, qualidade 7 tamanho da fi~a, ~reas de mercado, e até 

mesmo o direito de entrar e sair do mercado. 

VEIGR (1979) coloca a quest~o da preocupaç~o dos for

muladores de politica agricola aplicada a uma ~conomia de merca

do no sentido de assegurar plena competitividade ao proces~o de 

comercializaç~o em seus interc1mbios com o agricultor. Discute as 

raz~es pela qual o produtor rural, embora sendo responsável por 

expressiva parcela da produç~o agricola brasileira, encontra 

sérias dificuldades em negociar sua produç~o sob condiç~es 

competitivas. 

Considera como principal funç~o do governo em relaç10 

ao setor empresarial, fornecer pré-condiçaes para que se gerem, e 

11 



se preservem, nos diferentes setores econ8micos, sistemas e 

subsistemas de equilibrio, com a caracteristica adicional de 

promoverem, por sua din~mica, a satisfaç10 do consumidor. 

BRRNDT (1987) afirma que os principais fatores que 

afetam a produç1o~ a comercializaç1o e o consumo de produtos 

alimenticios bàsicos e que tendem a agravar o problema de 

abastecimento alimentar da populaç10 s10: a) oferta insuficiente 

de produtos; b) distribuiç10 ineficiente da produç1o obtida; e c) 

renda insuficiente dos consumidores, para aquisiç10 dos alimentos 

que chegam ao mercado. 

Destaca um elenco de medidas politicas sugeridas para 

expandir a oferta de alimentos, reduzir as defici@ncias do 

sistema de comercializaç1o e expandir o consumo. Salienta a 

gravidade do abastecimento alimentar e as dificuldades da 

compatibilizaç10 da politica de abastecimento com as metas 

fixadas da politica macroecon8mica. 

COELHO (1987) discute os aspectos fundament1is 

diretamente ligados ao abastecimento na formulaç10 de poLitica de 

combate à inflaç~o. Rfirma que o desaparecimento de alguns 

produtos básicos, durante o periodo critico de implantaçl0 do 

Plano Cruzado, demonstrou claramente a necessidade de haver uma 

politica de abastecimento eficiente e bem articulada, 

de um programa de combate à inflaç1o. 

como parte 

Considera que, embora no contexto da inflaçlo o 

abastecimento seja considerado um mecanismo subjacente, a sua 

import~ncia ê fundamental, por quatro motivos principais: a) a 

import~ncia dos produtos de primeira necessidade na formac10 do 

indice inflacionárioj b) exist@ncia de grandes flutuaç~es 
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sazonais e ciclicas nos pre~os desses produtos; c) existência de 

um processo de comercializa~~o altamente complexo e variado, onde 

convivem modelos de mercado que v~o da concorrência perfeita ao 

monopólio purOj d) efeitos negativos que a falta de produtos 

bâsicos ( ou eleva~~o exagerada de seus pre~os) têm sobre o resto 

da economia. 

Destaca que durante a crise no abastecimento 

verificada em 1986, ficou claramente demonstrado que, tanto a 

nivel nacional, como a nivel estadual, existe uma evidente faLta 

de coordena~~o e integra~lo entre os diversos 6rglos que atuam 

nessa ârea, fazendo com que tanto a tomada de decis~es como a 

execuçlo das medidas, sejam excessivamente morosas e confusas. 

Considera finalmente que, na formula~lo de uma 

politica de combate à infla~~o, e importante considerar quatro 

aspectos fundamentais diretamente ligados ao abastecimento: a) a 

centraliza~lo das decisões e da coordena~lo do abastecimento, de 

forma a eliminar a superposiçlo e o excesso de 6rglos que atuam a 

nivel federal; b)manuten~lo de uma politica judiciosa de forma~lo 

de estoques reguladores de produtos estrategicosj c) 

fortalecimento e melhoramento da infra-estrutura de armazenagem, 

transportes l classifica~lo, etc, para permitir um fluxo eficiente 

de produtos entre a produ~lo e o consumOi d) transferência, na 

medida do possivel , para os governos estaduais , das 

responsabilidades na questlo do abastecimento. 

N~SCIMENTO & CRUZ (1986) procuram demonstrar em seu 

trabalho o fato de, na discusslo de uma nova politica agricola na 

Nova Repóblica, n10 estar destacada de forma explicita a intenç10 
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de atribuir tratamento paritario aos produtos hortigranjeiros, 

em rela~10 aos demais produtos de exportac10 e alimentac10, n10 

obstante sua atual representatividade na dieta alimentar. Os 

autores procuram dissecar os principais 

pelo setor hortigranjeiro, tanto no 

problemas 

que diz 

enfrentados 

respeito a 

comercializa~10, como no que ~e refere a sua intera~10 com o 

campo polltico-social. 

Ressaltam algumas recomendaç~es à potitica setorial} 

sendo que} no tocante à modernizaç10 dos mercados, afirmam que 

deve ser estimulada a participaç10 do setor 

processos de distribuiç10 

privado no 

aperfeiçoamento dos de produtos 

hortigranjeiros, inclusive na melhoria e expans10 das centrais de 

abastecimento. Em relaç10 a estas, enfatiza que a implantaç.10 de 

novos projetos dessas unidades deve ser mais rigorosa, no 

sentido de evitar ociosidade e proporcionar retorno mais rapido, 

em termos de beneficios sociais. 

LINHRRES & SILVR (1979) afirmam que o tratàmento da 

quest10 do abastecimento pelo Estado, em todo perlodo por eles 

estudado (1918-l974), levou à criaç10 de uma parafernalia de 

instituiç3es e instrumentos, com atuaç10 epis6dica, sem nunca 

conseguir formular medidas efetivas contra a atua~1o dos chamados 

-intermediarios'. 

De acordo com o artigo RBRSTECIMENTO - novos caminhos? 

(1974), a experiência brasileira de abastecimento tem sido 

caracterizada por grande diversidade de mecanismos e praticas de 

atuac1o} cujos resultados nem sempre parecem condizer com os 

objetivos e necessidades visados. 

R analise de dados cron6logicos de atos do poder 

14 



legislativo na ~rea de abastecimento, fornecidos pelo Sistema de 

Informa~~o do Congresso Nacional (1888), evidencia essa a~10 

desordenada, movida muitas vezes por press~es de crises 

conjunturais. Rtravês dessa análise pode-se identificar ensaios 

iniciais de pollticas de abastecimento, em que este designava 

apenas a a~10 do Estado em momentos excepcionais, como guerras e 

quedas de produ~~o, no sentido de garantir à popula~10 o minimo 

de alimentos necessario para sua sobrevivência. Somente a partir 

da segunda guerra mundial se corporificam linhas de atua~10, com 

o surgimento de 6rg~os especificos. 

R partir da Carta Constitucional do Estado Novo, em 

decorrência das profundas modifica~5es advindas da guerra e do 

grave estado de emergência econ6mica que se configurou, o Governo 

Federal passou a se interessar mais de perto pelo suprimento 

regular de utilidades indispensáveis à manuten~10 da popula~10 e 

a proibir a elevaç10 exagerada dos preços dessas utilidades, 

passando ent10 a configurar o abastecimento como aç10 permanente. 

o Governo Vargas, 

enfeixamento de poderes, 

apesar de manter extraordinârio 

pouco interveio na ordem econ6mica, 

inclusive no setor de abastecimento, 

de Rbastecimento·, do Ministério da 

com excess10 das ·Comiss5es 

Rgricultura, que tiveram 

relaç10 à curta duraç10 (Lei 1697/38 e Decreto 2448/40). Em 

distribui~10 dos bens de produçl0, o governo apenas se limitou às 

restri~~es e racionamentos causados pela guerra. R preocupa~10 

restringia-se aos mecanismos de mobiliza~1o industrial e 

organiza~10 da produ~10, assim como nos de racionamento de 

produtos de largo consumo popular, como a~úcar, carne bovina e 
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manteiga, visando compatibilizar as necessidades do mercado 

interno com as da exporta~10. 

No periodo entre a queda do Estado Novo e a 

redemocratiza~10 do Pais, antes do advento da Constitui~10 

Liberal de 1946, foi promulgado o Decreto-Lei 9125 instituindo a 

~rimeira Comiss10 Central de Pre~os- CCP, a qual tinha como 

atribui~10 conter o inicio do processo inflacionário que passava 

a interferir e se integrar na nossa vida econ6mica. 

O após-guerra surge como o periodo em que se nota a 

tentativa da conten~10 inflacionária pelo racionamento e tabela

mento de pre~os, pela puni~10 das infra~5es de abusos econ6micos 

e utiliza~10, com variáveis graus de repress10, dos estatutos 

legais referentes aos chamados crimes contra a economia popular. 

R legisla~~o sobre incentivos à produ~~o e ao abaste

cimento era incipiente, salvo no que tange a politica de pre~os 

minimos, restrita a poucos produtos e regi5es, ao previsto no 

plano SRLTE (Sa6de, Rlimenta~~o, Transporte e Energia), de 1950, 

e às providencias do Conselho Coordenador do Rbastecimento. 

Rs atividades do Plano SRLTE no setor de alimentos 

abrangiam um investimento estatal e o financiamento à iniciativa 

privad~, totalizando, a pre~os daquela época, Cr$ 2,7 milh5es 

dos quais apenas modesta fra~1o, da ordem de 5~, chegou 

efetivamente a ser aplicada. Dos 27 prosramas ini~ialmente 

previstos, 16 n~o foram realizados. 

apesar do agravamento das condi~5es de 

abastecimento, especialmente nos grande centros, devido ao forte 

crescimento populacional urbano, n10 houve nenhum indicio 

sensivel de planos para reduzir os desequilibrios existentes, até 
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meados da década de 5g (fim da vigência do Plano S~lTE ). 

O problema de armazenamento foi reexaminado pela 

Comiss~o Mista Brasil - Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Econ6mico-CMBE, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico

BNDE e pela Comiss~o Executiva de ~rmazéns e Silos-CE~S, 

resultando na formula~~o do Plano da Rede Nacional de ~rmazéns e 

Silos - Plano REN~S. 

Na década de 5g, além das atividades federais e de 

cooperativas regionais ~o domlnio da armazenagem e silagem, 

diversos Estados constituiram suas companhias de armazéns e 

como a Companhia de ~rmazéns Gerais do Estado de S~o 

Paulo-C~GESP (mais tarde denominada Companhia de Entrepostos e 

~rmazéns Gerais do Estado de S~o Paulo~ CE~GESP). 

Dessa época em diante houve nltido incremento das inter

venç~es estatais na esfera de abastecimento. Em dezembro de 1951 

as CCP foram substituidas pela (OF~P-Comiss~o Federal de ~baste

cimento e Pre~os (lei 1522/51), com suas auxiliares estaduais, as 

Comissaes de ~bastecimento ~Pre~os-CO~Ps e municipais, Comiss~es 

Municipais de ~bastecimento e Pre~os-COM~Ps. Fixava-se e 

incorporava-se definitivamente na vida do pais um ôrg~o de 

execuç~o de Polltica de ~bastecimento, tendo como objetivo 

fundamental a conten~~o da espiral inflacionaria. ~ COF~P possuia 

atribui~~es muito mais amplas e drásticas que a CCP, com 

intervençào 

importando, 

direta no mercado, comprando, desapropriando, 

estocando, distribuindo, controlando e vendendo 

gêneros - enfim, configurando 

problema de abastecimento. 
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o Programa de Metas-l956/1960 objetivou a aceleraç10 

do processo de industrializaç~o e, em consequ@ncia, a maior 

oferta de novos empregos urbanos, acentuando a gravidade dos 

problemas de abastecimento das principais cidades brasileiras. No 

entanto, a situaç~o n~o chegou a ser critica, em virtude de 

grandes investimentos na implantãç~o e pãvimenta~~o de rodovias, 

ind6stria automobilistica e de máquinas e tratores, constru~10 

naval, estradas, armazéns, silos, etc. O programa saLientou, por 

sua relaç~o direta com o abastecimento, as metas referentes a 

transportes e terminais, armazéns frigorificos, 

mec~nica pesada e educa~~o (pessoal técnico). 

fertilizantes, 

Nesse mesmo periodo, o Conselho Coordenador do ~baste-

cimento elaborou o documento intitulado ·Plano Nacional de ~bas

tecimento·, cujo objetivo básico era a regularizaç~o do abasteci

mento nos grandes centros urbanos. Entretanto, isto n~o se 

efetivou porque o caráter consultivo do CC~ restringiu-lhe a 

capacidade de atuar na implantaç10 do Plano, o qual necessitava 

da integraç10 de diversos 6rg1os e entidades ligados à produç10, 

transporte e produ~~o de alimentos. 

R década de 68 evidenciou o crescente interesse para a 

organiza~10 do abastecimento. 

patrocinio 

Rep6blica, 

relevantes 

Entre maio e junho de 1961 s10 realizados, sob 

da COF~P, e por determina~~o da Presid@ncia da 

Encontros Regionais de Rbastecimento em dez centros 

para a din~mica do abastecimento no Pais: Belém, 

FortaLeza, Recife, SaLvador, Belo Horizonte, 510 Paulo, Porto 

~Legre, Cuiabá, Goi~nia e Rio de Janeiro. 

Em julho do mesmo ano, através da sistematiza~~o e 
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desenvolvimento do conjunto de conclusões e recomenda~ões 

provenientes dos mais de mil documentos, oficiais e privados, 

apresentados nos Encontros Regionais, a COF~P retoma a elabora~10 

do Plano Nacional de ~bastecimento. Um ano apôs J em agosto de 

1962, o Governo procurou, dentre as medidas de emergencia a serem 

implantadas a curto prazo, solucionar o problema da 

desorganiza~10 dos grandes ceritros urbanos. Foi enfatizada a 

necessidade de armar o poder póblico de instrumentos estruturais 

e funcionais que lhe permitissem dinamizar e reguLarizar as 

atividades de abastecimento de produtos essenciais, dentro de 

limites razoâveis, e interferir, com eficiência e oportunidade, 

nos perlodos em que o abastecimento sofresse perturbações em 

razões de crises de produ~10 ou de distorções dos mecanismos de- ~ 

comercializaç1~. 

Mediante um conjunto de leis delegadas, foi substan-

cialmente modificado o sistema org~nico federal de abastecimento. 

Foi extinta a rede das COF~Ps (federais)J CO~Ps (estaduais)) 

COH~Ps (municipais) e criado o sistema SUN~B (Superintend@ncia 

Nacional de ~bastecimento e Pre~os)J COB~L (Companhi1 Brasileira 

de ~limenta~1o), CIBR~ZEM (Companhia Brasileira de Rrmazenamento) 

e CFP (Companhia de Financiamento da Produç1o). O sistema 

constitue a trlplice aliança que passa a enfeixar, em si, a 

politica de abastecimento. 

~traves da criaç10 da SUN~B, com a 

e promover a execuç10 do Plano Nacional de 

funç10 de elaborar 

~bastecimento de 

Produtos Essenciais, o qual deveria servir como instrumento à 

politica de credito e fomento à produç10, surge uma politica mais 
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ampla e racional de abastecimento. 

R COBRl, calcada em modelo de inspiraç~o mexicana, 

constitui, do ponto de vista juridico, uma sociedade anOnima, que 

mais do que original, é sem precedente no direito brasileiro J 

uma vez que, que funciona com um acionista ànico - o Governo da 

Uni~o- porém adotando a sistem~tica de uma aut@ntica sociedade de 

capitais por aç5es, com estatuto próprio. 

~ CIBR~ZEM cabe a importantissima e estratégica tarefa 

de realizar a estocagem de g@neros alimentlcios. 

O papel da CFP é destacado, podendo ela, através das 

ag@ncias do Banco do Brasil, desde que foi transformada em 

autarquia, emitir as chamadas 'promissórias rurais·, que s~o o 

financiamento direto da produç~o de g@neros alimenticios. 

O Ministro da Rgricultura passa a ter a atribuiç~o, 

até posterior formulaç~o, de responsabilidade pela Politica 

Nacional de Rbastecimento e pela sua execuç~o. R SUNRB fica 

vinculada ao Ministério da Rgricultura e é criada, para coordenar 

a execuç~o da Potitica de Rbastecimento, uma comiss~o de nivel 

ministerial, presidida pelo Ministro da Rgricultura e integrada 

por representantes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, 

dos Transportes, da Indàstria e Comércio, do Interior e do Banco 

do Brasil, além do superintendente da SUNRB (Secretaria do 

Rbastecimento de s~o Paulo, 1867). 

O Programa de Rç~o Econ6mica do Governo-PREG (l864-

1866) incorporou, no campo da programaç~o setorial-regional, o 

desdobramento daqueLas medidas Ligadas ao abastecimento. 

Em 1868 foi elaborado o Programa Estratégico de 

Oesenvolvimento-PED (1868-1879), o qual, nas área estratégicas I 

29 



e 11 -Rgricultura e Rbastecimento - previa, além das relativas à 

agricultura} quatro metas de abastecimento abrangendo projeto, 

conclus~o ou constru~~o e inicio de opera~~o de oito Centrais de 

Rbastecimento, cinco mercados terminais, 45 mercados regionais e 

600 supermercados. Dessas Centrais de Rbastecimento J apenas a de 

S~o Paulo estava implantada em 1970. 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento-I PND, para o 

per iodo de 1972 à 1874} adotando como estratégia o 

desenvolvimento agricola orientado para a conquista de capacidade 

competitiva e destinado a permitir um crescimento anual acima de 

7~} coloca como item fundamental a moderniza~10 das estruturas de 

comercializa~~o e distribui~10 de produtos agricola} através de: 

a)cria~~o de estruturas especializadas de transporte (acorredores 

de transporte a )} associadas à moderniza~~o dos principais portos; 

b)programa de crédito aos produtores rurais para ampliar a capa

cidade de estocagem ao nivel das fazendasj 

c)financiamento ao setor privado para expandir a armazenagem 

intermediária; 

d)instala~~o do Sistema Nacional de Centrais de Rbastecimento 

(com o número ampliado de 8 para 15)j 

e)expans1o} nos principais centros urbanos, das redes de super

mercados e outros sistemas de auto-servi~o. 

2.2 R Politica de Centrais de Rbastecimento 

2.2.1 Objetivos 
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Basicamente, os objetivos tra~ados pelo governo 

federaL na implanta~1Q das Centrais de Rbastecimento S~Q 

1) reduzir os custos diretos de comercializa~~o ao 

nível de atacado, ou seja, diminuir os custos decorrentes de 

perdas físicas e de valor, embalagem, m10 de obra direta. e 

fretes; 
2) reduzir os custos indiretos das organiza~5es Que 

operam no mercado atacadista de distribui~10 de gêneros 

aLimenticios, ou seja, propiciar condi~5es para que ocorram 

economias de escala; 

3) oferecer os meios necess~rios para o melhoramento 

da qualidade dos produtos aliment1cios e intensificar os servi~os 

de cLassifica~10 e padroniza~10 dos mesmOSj 

4) propiciar condi~5es para a dinamiza~10, ampliaç10 e 

difusl0 do sistema de informa~~o.de mercados agricolasj 

5) reduzir os custos de comercializa~~o do comércio 

varejista de gêneros aliment1cios e estimular de mane\ra bem 

ampLa a implanta~10 de supermercados , auto-servi~os e mercados 

satélites; 

6) reduzir as flutua~5es de oferta de produtos 

agrico~as; 

7) aperfei~oar os mecanismos de forma~10 de pre~os e 

elevar o nivel de renda dos empresários agricolasj 

8) eliminar gradativamente os problemas urbanisticos, 

principalmente de tr1nsito e das condiç5es higiênico-sanitárias, 

decorrente do sistema de feiras Livres. 

R moderna conceituaç10 de um sistema de abastecimento 

de gêneros aliment1cios para grandes centros populacionais consi-
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dera as Centrais de Rbastecimento como sendo compostas por um 

conjunto de modernas instala~5es adequadas ao desempenho das 

atividades dos produtores, diretamente ou por meio de suas 

cooperativas, dos atacadistas e dos varejistas, dotado de 

mecanismos eficientes de informa~~o de mercado, sobretudo 

cota~aes atuais dos produtos, bem como de normas operacionais que 

orientem os usuarios quanto à adoç~o de métodos racionais de 

padronizaç~o, classificaç~o, embalagem e movimenta~~o das 

mercadorias manipuladas, de modo a possibilitar a modernizaç~o de 

todos os segmentos que formam o processo de comercializa~~o 

CDREMON et alii, 1877). 

Rtuando como mecanismo disciplinador e regulador de 

uma Central n~o deve ser inserida artificialmente no 

contexto de um sistema de abastecimento, pois sua implanta~~o n~u 

é determinante mas sim decorrência das estruturas de 

comercializaç~o existentes. 

Para alcan~ar seus objetivos e proporcionar os 

beneficios esperados, deve ser localizada e dimensionada em 

fun~~o de uma série de estudos e respectivas analises dos fatores 

de produ~~o e consumo. Isto no sentido de regulariza~~o da oferta 

e da procura, da escolha das instalaç5es de acordo com as 

especifica~5es e os volumes dos produtos a serem comercializados 

ou estocados, da organizaç~o do mercado, das caracteristicas 

urbanas das areas a serem atendidas, etc. 

Estas medidas têm como objetivo comum modernizar e 

racionalizar 

alimenticios 

o processo de comercializaç~o de gêneros 

e de carrear para a populaç10 as vantagens 
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decorrentes, traduzidas, em ôltima instincia, na estabilizaç~o 

dos preços e na melhoria da qualidade dos produtos ofertados. 

R área geográfica de uma Central de Rbastecimento, 

sendo relativamente restrita, permite ao comprador a livre 

escolha entre grande nomero de vendedores de uma mesma 

mercadoria, num periodo relativamente curto. Consequentemente, a 

decis~o da operaç~o de compra fica baseada nos critérios de pre~o 

e qualidade. Tal fato, de acordo com a politica, tenderá a 

eliminar a oferta de produtos marginais e for~ará o produtor a 

apresentar produtos de melhor qualidade ou o impedirá de negociar 

suas mercadorias se as mesmas n~o satisfizerem um minimo exigido 

peLos setores governamentais de fiscalizaç~o e controle. 

2.2.2. Estado de 510 Paulo:o precursor da modernizaç10. 

R necessidade da instalaç10 de uma centraL de 

abastecimento na capital do Estado de 510 Paulo surgiu 

basicamente do fato de que o antigo mercado municipal da 

Cantareira, inaugurado em 1933 , quando a populaç10 da cidade 

estava- em redor de 985.099 pessoas} tornara-se obsoleto, mesmo 

com as expans5es da área em suas imedia~5es. ~o lado de um 

virtual beneficio de sua localizaç~o na zona centraL da cidade, 

foram Levados em conta os inômeros prejuizos que essa LocaLizaç~o 

causava à sua crescente populaç~o} sobretudo os relativos ao 

congestionamento de tr~nsito, à exiguidade de condiç5es de 

higiene e às enchentes do rio Tamanduatei, que assoLavam aquela 
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regi~o. 

o agravamento das circunst~nci~s citadas imp~~ a 

necessidade de dotar a cidade de S~o Paulo de um mercado 

atacadista, que acompanhasse seu progresso (SUCKOW, 1977). 

O governo do Estado tomou as providências para que 

fossem iniciados os estudos para a constru~~o do novo mercado, 

cuja localiza~~o seria desvinculada da zona central da cidade. 

Em 1954, foi criada a Comiss~o Mista de Rbastecimento, 

Estadual e Municipal, a qual realizou diversos estudos de 

abastecimento por grupo de produtos. Esses trabalhos, 

encaminhados ao antigo Departamento de Engenharia e Mec~nica da 

Rgricultura - DEMR, deram origem ao primeiro projeto da Central, 

o qual foi reformulado na época de constitui~~o da CERSR. Foram 

enviados técnicos ao exterior para efetuar estudos junto aos 

mercados atacadistas e solicitada a colabora~~o da F.R.O. I que 

através de seus técnicos, no periodo de 1968-1964, elaboraram 

conjuntamente planos de org~nizaç~o de um mercado atacadista em 

S~o Paulo, acompanhando inclusive a sua implanta~~o parcial. 

Rs obras, iniciadas em 1959, foram concluidas em 

mar~o de 1966, transferindo-se a comercializa~~o dos produtos 

hortigranjeiros e de pescado para o novo mercado. 

No final da década de 78, quando o governo federal 

finalizava ao programa de implantaç~o das centrais de 

abastecimento nas capitais dos Estados, o governo do Estado de 

S~o Paulo passava para uma nova etapa em seu programa de 

abastecimento, agora buscando descentralizar o entreposto 

terminal da capital. 

O acelerado processo de moderniza~~o da agricultura 
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paulista reproduzira de forma intensa o processo de êxodo rural e 

a consequente metropolizaç~o de muitos municipios do interior do 

Estado. 

comercializaç~o atacadista de produtos 

hortigranjeiros continuava centralizada na capital do Estado, no 

Entreposto Terminal de S~o Paulo -, E.T.5.P., inaugurado em 1966, 

enquanto funcionavam, em condi~~es precárias, estruturas de 

comercializaç~o atacadista em diversos municipios do interior. 

Estadual 

Desta 

de 

forma, em 1976, o governo lançou o 

Rbastecimento, tendo como principais 

determinantes de sua criaç~o! 

Programa 

causas 

a)acelerado êxodo rural e o consequente fen8meno de 

metropolizaç~o de algumas cidades do interiorj 

c)turismo de mercadorias, elevando sobremaneira o custo final do 

produtoi 

d)necessidade de descentralizaç~o do Entrepos~o Terminal de 510 

Pauloj 

e)inexist@ncia de mercados organizados; e 

f)necessidade de fomento à produç~o olericola. 

o programa teve como objetivo a implantaç~o de uma 

rede de entrepostos regionais no interior visando organizar a 

distribui~~o de produtos hortigranjeiros em diversas regi~es do 

Estado, dotando-as de infraestrutura especializada em 

abastecimento; fortalecer os núcleos de produç10 de 

hortigranjeiros ordenando a comercializaç10 regional; implantar e 

divulgar pre~os e informações de mercado constituindo um sistema 

estadual e integrando-o à sistemática nacionalj desenvoLver 
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padrões de peso e embalagem e padrões de qualidade com o objetivo 

de desenvolver um programa de classifica~10 dos produtos 

hortigranjeiros em conson~ncia com o Ministério da Rgricultura ou 

6rg10 por ele delegado. 

O governo instituiu um grupo de trabalho para definir 

as diretrizes de implanta~~o do Sistema Estadual de 

Rbastecimento e J de acordo com seus estudos} foi estabelecida 

como prioridade a constru~10 de quatro entrepostos regionais nos 

municlpios de Ribeir10 Preto J Sorocaba J Bauru e 510 José do Rio 

Preto. 

Previa-se também a possibilidade de instalar 

equipamentos semelhantes J porém menores J em outras cidades J de 

modo a adensar a malha atacadista no interior do Estado. 

Foram levantados dados que permitissem detectar as 

necessidades das várias regi~es em rela~10 às Centrais de 

Rbastecimento. Para esse levantamento inicial foram pré-fixados 

critérios para sele~10 dos municipios. 

Considerou-se que os municipios teriam influência J no 

que diz respeito à comercializa~~o de hortigranjeiros no atàcado J 

até um raio de 89 km. Os critérios de sele~10} baseados nos 

trabalhos realizados pela CERGESP em outubro de 1977} foram os 

seguintes, em ordem de prioridade: 

a)cobrir inicialmente todas as regiões administrativas do 

Estado. Rlgumas dessas regiões já estavam sendo atendidas com 

centrais (Ribeir~o Preto J Bauru} 50rocaba e 510 José do Rio 

Preto}J enquanto Campinas já contava com uma grande Central de 

Rbastecimento J construida pe~o governo federal. 
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Os levantamentos foram ent~o realizados nas sedes 

administrativas que ainda n~o contavam com infraestrutura de 

comercializa~~o: Santos l S~o José dos CamposJ Marilia l Presidente 

Prudente e ~ra~atubai 

bl estudar/ em segundo lugar/os municipios-sede das sub-regi5es 

administrativas/ segundo sua densidade populacional e que 

estivessem fora da àrea de influência (89 kml das respectivas 

sedes. Foram estudados os municipios de Franca/ Itapeva} Ourinhos 

e Botucatu} obtendo-se resultados insatisfatórios. Tomou-se ent~o 

aleatoriamente os municipios de Fernandópolis} Votuporanga} Jales 

sem se utilizar o critério de densidade populacional} 

com resultados negativosi 

clfinalmente J resolveu-se levantar os dados relativos às sedes de 

sub-regi5es administrativas que, embora na área de influência de 

municlpios com centrais/ apresentassem populaç~o e estrutura 

atacadista que já condicionassem grande movimento no comércio dos 

produtos hortigranjeiros. ~ssim, estudaram-se os municipios de 

Piracicaba e Taubaté. 

De acordo com os critérios estabelecidos concluiu-se 

pela viabilidade J além dos quatro iniciais, dos municlpios de 

~ra~atuba, ~raraquara, Franca} Guaratinguetá, Marilia, 

Piracicaba, Presidente Prudente e S~o José dos Campos} ficando 

implantada a rede de doze entrepostos regionais, mostrada na 

figura 1. 
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Fig.1 Localiza~~o geográfica da rede estadual de abastecimento 

Estado de S~o Paulo - 1989 (Fonte:CEAGESP) 
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3.REVISRO BIBLIOGR~FICR 

3.1 Politicas de moderniza~10 do abastecimento 

JUNQUEIRR et alii C1971} estudaram a experiência da 

instalaç~o do Entreposto Terminal de 510 Paulo. Partindo do 

hist6rico da sua criaç~o, analisaram suas caracteristicas gerais 

e descreveram os diferentes . tipos de instalaç10 para 

comercializaç10, especificando a funç10 de cada uma delas dentro 

da sua estrutura. Fizeram uma anàlise a respeito da posiç10 do 

entreposto face ao papel que deve ter no abastecimento de uma 

área metropolitana. 

Tendo como pressuposto que as centrais de 

abastecimento devem ter algumas caracteristicas que atestem sua 

funç10 social e econ6mica} no contexto do abastecimento, 

abordaram alguns pontos que s10 de interesse para sua formulaçl0 

e implantaç~o: localizaçl0, operaç~es predominantes no atacado, 

dimensionamento} concepçlo das edificaç~es} serviços correlatos, 

etc. Rbordam também as caracterlsticas econ6micas como formaç~o 

de preço e aumento da eficiência econemica das empresas. 

Os autores concluem que a experiência do E.T.S.P. 

mostra que a posiç10 de um centro de abastecimento, como p6lo 

influenciador da melhoria do sistema de comercializaç~o} ê de 

capital import~ncia. 

~ comercializaçlo ao nivel do atacado permite o 

acompanhamento do abastecimento e tomar medidas para adaptá-lo às 
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necessidades de modernizaç~o do sistema econ8mico. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento, através da 

Divis~o de Rvaliaç~o de Programas-DIRP promoveu, em 1974, a 

avaliaç~o do Programa de Centrais de Rbastecimento.Foi a 

primeira avaliaç~o de vulto da institui~~o e apresentou inúmeras 

repercuss5es sobre as demais áreas do BNDE (BNDE/DIRP,1974). 

Infelizmente, ocorreram naquela avaliaç~o uma série de 

incorre~5es e indefiniç5es metodol6gicas, decorrentes de dois 

fatores básicos: a insuficiente experiência da equipe e a 

exiguidade do tempo para conclus~o dos estudos (um m@s). 

Entretanto, o estudo demonstra sua validade ao apontar as 

deficiências e méritos das Centrais de Rbastecimento, 

principalmente os desvios ocorridos em relaç~o aos projetos 

iniciais. O grande mérito do trabalho foi trazer à discuss10 o 

tema que, aparentemente, apresentava ainda diversos pontos 

questionáveis. 

O estudo foi calcado em informaç5es colhi~as pelo 

pr6prio BNDE (valor dos financiamentos, inadimplências, dados de 

projetos, 

~rojetos 

pesquisas 

objetivos do programa, etc.), retiradas da leitura dos 

apresentado~ ao Banco e de relat6rios de análise e de 

diretas junto às CERSRs. Neste caso, foram 

entrevistadas suas diretorias e os atacadistas e cooperativas que 

se utilizavam das instalaç5es das centrais para a realiza~~o das 

atividade comerciais. 

Foram aplicados questionários nas CE~S~s de Porto 

~legre, Rracaju, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Belo 

Horizonte, representando mais de 88\ das centrais em operaç10. ~ 

análise dos projetos apresentados permitiu que a equipe se 
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inteirasse do problema. ~ compara~10 dos beneficios esperados com 

a implantac~o das centrais de abastecimento com aqueles realmente 

alcan~ados 

desta 

permitiu a averigua~10 dos impactos s6cio-econ6micos 

nova sistemâtica de comercializa~~o de 

hortifrutigranjeiros. 

~s conclus5es tiveram um forte impacto, pois o 

Programa CE~S~s encontrava-se em ritmo acelerado no Banco, 

assumindo um significado que certamente n~o alcancaria caso o 

sistema de abastecimento já estivesse devidamente implantado. O 

choque provocado nos responsáveis pela implanta~10 do programa 

foi bastante forte , porque poucos dos beneficios apontados nos 

foram efetivamente comprovados, cabendo a ressalva de 

sistema taLvez ainda estivesse em fase de maturaç~o, 

projetos 

que o 

estando 

avaliado. 

assim em momento inoportuno para ser devid~mente 

B~RROS & X~VIER (1979) avaliam, a diferentes graus de 

profundidade, os efeitos que o setor de comerciaLiza~10 exerce 

sobre pre~os, rendas e abastecimento de alimentos para o mercado 

interno, mediante análise de um modelo te6rico envolvendo o setor 

de comercializa~1o. 

~nalisam também, para as mesmas variáveis} os 

impactos de algumas politicas voltadas para o setor de 

comercializa~10, afirmando que há um certo consenso de que 

medidas politicas que atenuem as oscila~~es de pre~o, rendas e 

abastecimento seriam desejáveis, nas suposi~~es de que 

aumentassem a eficiência econ6mica e o bem-estar da populaçào. 

Enfatizam que o mecanismo de forma~10 e determina~~o 
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de preços e produç~o opera sob a dependência de uma 

superestrutura institucional, a qual é dada, principalmente, pelo 

grau de competitividade do mercado e pelo grau de intervenç~o do 

governo no mesmo. Essa superestrutura condiciona um mecanismo de 

transmiss~o de preços do consumo ao produtor (e vice-versa), 

através do setor de intermediaç~o. Esse mecanismo reflete, ao 

mesmo tempo, o 

intermediàrios, 

grau de apropriaç~o ( margem) 

do dispêndio do consumidor, 

por parte dos 

afetando, assim, 

diretamente, a renda agricoLa e o abastecimento. Assim sendo, a 

influência do 

abastecimento 

institucional, 

setor de comercializaç~o sobre preços, 

deve considerar} explicitamente, 

isto é, a estrutura de mercado 

desempenhado pela intervenç~o governamental. 

o 

e 

rendas e 

aspecto 

o papel 

Em relaç~o ao modelo anatitico, concluem, entre 

outras, que o efeito mais perverso da ausência de competiç~o é o 

de aumentar substancialmente a parcela de dispêndio do consumidor 

apropriada pelos intermediários, na medida em que deprime 

substancialmente a renda dos agricultores, reduz os niveis de 

abastecimento e eleva os pre~os aos consumidores. 

VERGOLINO (1980 ) apresenta conclus~es importantes 

sobre as inter-relaç~es entre renda} urbanizaç~o e consumo de 

alimentos. Ele tece considera~~es a respeito da problemática do 

abastecimento alimentar na regi~o metropolitana do Recife, 

utilizando-se de dados contidos em inómeras pesquisas do gênero. 

Conclue que foi significativa a atuaç~o do Governo Federal, ao 

longo da década de 70, no setor de distribuiç10 de alimentos a 

nivel urbano e rural, no nordeste, destacando-se a construç10 das 

Centrais de Abastecimento e de Mercados de Produtores.Dado o 

33 



acerto de tal politica, sugere a amplia~10 do nomero de mercados 

de produtores, principalmente em àreas produtoras de cereais. 

lOPES(198S) afirma que l ao n10 se dispor de um projeto 

nacional de estrutura~10 e desenvolvimento do setor de 

intermedia~10 

avaliar toda 

comercial na agricultura, torna-se 

a experiência do passado e analisar as 

necessario 

pollticas 

adotadas no setor de abastecimento , buscando-se solu~~es, 

quanto possivel, definitivas para estruturar o setor 

tanto 

de 

intermediaç10 no Brasil e mecanismos privados e públicos de 

transferência de riscos em niveis pelo menos compativeis com a 

import~ncia que a agricultura desfruta no pais. 

Faz uma revis~o sumaria das politicas de interven~10 

do governo na comercializa~10, nas décadas de 59, a9 e 79. 

R seguir, discute a intervenç10 do governo na comercializaç10 

dentro de um contexto te6rico da administraç10 do risco na 

agricultura, seus mecanismos, suas pollticas e instituições como 

formas de redistribuiç10 dos riscos de mercado. Finalmente, 

discute algumas questões fundamentais ligadas à existência de um 

mod@lo de intermedia~10 na agricultura brasileira, à 

interferência do governo como fonte de risco institucional, à 

possibllidade real de substituiç10 do setor privado pelo governo, 

à elimina~10 do pre~o como fator de racionamento da oferta nos 

tabelamentos e à polltica de estoques. 

COElHO(1980) em termos de modernizaç1o e 

indu~10 de tecnoLogia, quatro pontos bàsicos que podem ser 

colocados em termos de politica: a) quais os mecanismos que devem 

ser acionados para aceLerar a substituiç10 das velhas estruturas 
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de comercializaç~o por novaSi b) como compatibilizar a crescente 

concentraç~o que acompanha a utilizaç~o de novas tecnologias e 

métodos de comercializaç~o com a necessidade de manter um 

razoável nivel de competiç~oi c) como tirar o màximo de vantagem 

do setor de comercializaç~o, como setor din~mico da economia,. no 

que se refere à induç~o de tecnologia no setor produtivo; d) 

como repartir de forma mais equitativa os ganhos da modernizaç10 

entre os consumidores. 

Para aceLerar a substituiç~o das antigas estruturas de 

comercializaç~o, considera mais l6gico levar-se em conta que um 

esquema moderno de comercializaç~o n~o implica necessariamente na 

instalaç~o de equipamentos luxuosos, sofisticados e 

uso superdimensionados, cujo funcionamento só é compativel com o 

do automóvel. Rfirma que modernizaç~o implica em ter-se preços 

mais baixos e melhores serviços. 

Para buscar compatibilizar a crescente concentraç10 

com a necessidade de manter um razoável nlvel de competiç~o, 

considera que o objetivo prioritário deve ser o de desenvolver 

rapidamente o sistema de comercializaç~o, e que as mudanças na 

estrutura da indôstria devem ser vistas, primeiramente, em termos 

do impacto 

ineficientes 

positivo na 

e na sua 

destruiç~o das 

substituiç~o por 

velhas organizaç3es 

organizaç3es mais 

eficientes que ofereçam preços mais baixos, melhores serviços, 

produtos de melhor qualidade, estabilidade no fornecimento, etc. 

COBRl (1985) elaborou documento para servir de base à 

discuss~o e 

institucional 

inicialmente 

definiç10 das diretrizes para uma politica 

de abastecimento alimentar. O documento parte 

de uma breve avaliaç~o dos fenOmenos socio-
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econOmicos e politicos que conformam e condicionam o atual quadro 

de abastecimento alimentar e em seguida tra~a uma análise critica 

dos programas e politicas governamentais mais recentes no tocante 

á produ~~o e distribui~~o de alimentos. Finalmente, s~o esbo~adas 

as diretrizes que nortear~o a atua~~o institucional da Nova Repô 

blica. 

3.2. Estrutura de mercado 

DREMON et alii (1377) apresentam modelos de alguns 

projetos que normalmente participam na composi~~o da estrutura 

fisica de comercializa~10. Rpresentam, pormenorizadamente, 

projetos de mercados concentradores regionais, de mercados 

terminais e de armazéns e silos, com as metodologias de 

etabora~~o correspondente, as pesquisas de mercados 

imprencindiveis, os trabalhos técnicos exigidos e as análises 

econOmico-financeiras relativas a cada uma delas. Como fecho, s~o 

dados exemplos de utilizã~10 dos resultados da análise 

quantitativa, através de projetos especificas visando à 

modernizaç10 da estrutura fisica de comercializaç10 e que podem 

servir de modelo para outros projetos de maiores ou menores 

dimens5es~ 

FELDENS (1373), analisa a natureza dos mercados 

a funç~o dos canais de comerciaLiza~~o e seu agricolas, 

significado, e a influência da estrutura de mercado na fixa~~o 

dos pre~os ao nivel de consumidor. 
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~ estrutura de mercado existente nos canais de 

comercializa~~o e a demanda inelàstica dos produtos agricolas s~o 

apontadas como as caracteristicas provavelmente mais importantes 

que ir~o determinar a grande diferen~a entre os pre~os pagos 

pelos éonsumidores e os pre~os recebidos pelos produtores 

agricolas. R estrutura de mercado oligops6nio-oligop6lio 

predominante nos canais de comercializa~~o ê, segundo o autor, 

talvez a raz~o mais t6gica para explicar tal diferença. R 

estrutura de mercado mencionada refere-se ao nómero de membros 

existentes nos canais de comercializaç~o em cada estàgio e ao 

volume comercializado por cada membro. 

HOLRNDR FILHO (1983) objetiva contribuir para o melhor 

conhecimento de alguns dos principais aspectos da estrutura 

indu~trial brasileira, por meio da estimativa dos indicadores 

relacionados com a concentra~~o e a diversificaç~o. Faz uma 

revis~o bibliogràfica da abordagem de diversas escolas econ6micas 

sobre aspectos te6ricos da concentraç~o e diversifica~~o 

industrial. De um lado, revisa as obras de autores que, por meio 

de anàlise din~mica, procuram explicar a formaç~o de estruturas 

industriais concentradas e diversificadas; de outro, 

linha de pesquisas que, a partir de aspectos da 

industrial, procuram explicar o desempenho das 

setores. Rpresenta uma exposiç~o dos aspectos de 

revisa a 

estrutura 

empresas e 

estrutura 

industrial, vistos 

temporal e discute, 

sob a perspectiva de uma análise num corte 

detalhadamente} os diversos indicadores a 

serem estimados no trabalho} entre eles o Indice de (oncentraç~o 

Econ6mica, o Indice de 6ini e o Indice de Herfindahl. 
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COUTO (1984) recorreu ao referencial de teoria da 

estrutural conduta e desempenho de mercado para caracterizar o 

mercado de milho. Tais conceitos de análise estrutural, 

desenvolvidos originalmente para analisar o desempenho de setores 

industriais, tem sido utilizados no exame do desempenho do 

mercado agricola. O autor utiliza estatisticas primárias 

levantadas através de pesquisa de campo, em dezessete municipios 

da area selecionada. ~ amostrai constituida de 750 produtores 

entre parceiros e proprietarios l foi estratificada de acordo com 

o tamanho da área. Com vistas ao exame da efici@ncia de pre~os na 

comercializa~aoJ o autor considerou a influência de variáveis de 

estrutura de mercado J bem como a de variáveis relacionadas com as 

dimens5es do tempo e espa~o. ~ técnica estatistica foi a 

regress~o linear môltipla J e a estima~~o dos par~metros de 

regress~o foi feita pelo método dos minimos quadrados ordinários. 

ZRGRTTO et alii (1985) examinam a estrutura de 

beneficiamento de algod10 1 face a evoluç10 da produç~o da matéria 

prima. Para a análise do grau de concentra~~oJ os autores 

utilizaram diversos métodos: indice de Herfindahl J vari~ncia de 

logaritmos, indice de 6ini, a parcela da produ~~o detida pelas 4 

maiore~ firmas, idem peLas 10 maiores firmas e o nômero de firmas 

necessario para beneficiar 75~ da produ~~o. Tais indicadores 

evidenciaram que o setor de beneficiamento de algod~o no Paraná 

na década de 80 está mais concentrado que nos anos iniciais da 

década de 70 . 

3.3 Pre~os I Produtos 
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FI~llOS(1981) estuda a demanda e margens de 

comercializaç~o e a elasticidade de transmiss~o de preço do 

tomate envarado. O material estatistico consistiu de séries 

temporais mensais de quantidades e preços de tomate, preços de 

outros importantes produtos hortigranjeiros a nivel de atacado, 

renda e preço de tomate a nivel de varejo,obtidos em diversas 

fontes. Para análise das margens e da elasticidade de transmiss~o 

de preço, foram utilizadas três formas alternativas: a funç~o 

linear, a bilogaritmica e a quadrática. Para o estudo das margens 

de comercializaç~o do varejista, a funç~o que obteve os melhores 

resultados foi a bilogaritmica, verificando-se que essa margem 

tem um componente, relacionado ao preço do atacado e outro 

independente dele. ConcLui que a margem de comerciaLizaç~o do 

tomate aumentará em 5\ quando a quantidade ofertada aumentar em 

10\. Com relaç~o à elasticidade de transmiss~o de preço, concLui 

que a mudança relativa no preço do varejo será menor que no preço 

do atacado. 

B~RROS (1988) apresenta um modelo te6rico 

transmiss10 de 

varejo. Ele 

preços entre os niveis de produç~o, 

admite que os preços no varejo e no 

atacado 

nivel 

de 

e 

de 

produtor sejam ajustados parcialmente ap6s a determinaç~o do 

preço no atacado. Os dados utilizados foram coletados na CE~GESP-

SP e referem-se a quatro produtos hortifruticolas ali 

comercializados. Os resultados apoiam a hip6tese de que o atacado 

tende a liderar os demais niveis de mercado por ocasi~o da 

variaç~o de preço. Estes s10 repassados menos do que 

proporcionalmente ao consumo e mais ou menos ao produtor. 
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4.METODOLOGIR 

4.1Modelo conceitual de análise 

Estudar a comercializa~10 de produtos agricolas 

envolve descrever a realidade, procurando analisâ-la e entende-

La. De acordo com o que julgamos ideal, expLicitamos nossos 

objetivos e formuLamos a seguir um plano para aproximar a 

realidade dos nossos objetivos (MRRQUES & RGUIRR, 1889). 

Para STEELE e outros (1871), uma boa descri~10 da 

organiza~10 e da opera~10 do sistema de mercado é essencial ao 

processo, uma vez que seu papel é situar o estudo propriamente 

dito dentro de uma perspectiva global J possibilitando a 

explora~10 dos resultados especificas em maior profundidade. 

Os estudos descritivos da comercializa~10 podem ser de 

grande utilidade: 

a) na orientaç10 de politicas mais gerais; 

b) na orientaç10 de pesquisas mais especificas 

identificando os problemas ou àreas mais relevantesj 

c) na avaliaç10, interpretaçlo e exploraç10 dos 

pr6prios resultados e sugest5es das pesquisas especificas. 

Os três métodos de análise do processo de 

comercializaçlo a serem vistos a seguir 510: métodos funcionaL, 

estruturaL e dos produtos ou mercadorias. 
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4.1.1 Método funcional 

a método funcional dá ênfase às funç~es desempenhadas 

pelo agentes no processo de comercialiia~10, 

classificadas em três grupos gerais: 

a)Fun~10 de Troca: compra e venda. 

as quais podem ser 

b)Fun~ões Fisicas: armazenamento, transporte e padroniza~10. 

c)Fun~ões ~uxiliares: financiamento, responsabilidade dos 

riscos e informa~10 de mercado. 

~ fun~1o de troca constitui uma parte importante da 

economia e do processo de comercializa~10, e é caracterizada peta 

existência de um preço e pela transferência de posse do produto. 

Rs funções flsicas de transporte e armazenamento s10 

desempenhadas para resolver o problema de 8 quan do· e 'onde l 

comercializar. 

a armazenamento, coma fun~10, tem a responsabilidade de 

distribuir o produto através do tempo. Muitos produtos agricolas 

s10 produzidos apenas uma vez por ano l mas s10 consumidos o ano 

todo, devendo portanto ser guardados de alguma formal seja em 

armazéns e silos (milho, arroz) ou beneficiadas e enlatados 

(frutas e verduras). 

~ fun~10 de transporte s6 n10 é considerada quando o 

produto e consumido na pr6pria propriedade e sua import~ncia é 

fundamental para o processo de comercializa~1oJ o que justifica a 

ênfase dada à constru~10 de estradas e ferrovias pelos governos. 

~ padronizaç10 facilita a comercializa~10 à dist~ncia, a 

comunica~10 de informa~10 de preços em fun~10 da classifica~1o do 

produto. 

41 



~s fun~5es auxiliares ou simplificadoras têm formas muito 

diversas 
- a fun~~o de financiamento é importante sempre que o 

produto nlo é comercializado imediatamente ap6s a colheita; 

- a responsabilidade pelo risco está ligada às 

possibilidades de perdas. Há as perdas do tipo fisico , (fogo , 

insetos , ratos , chuvas , etc) ou os riscos do mercado (o pre~o 

pode subir ou descer). Muitas vezes o proprietário aceita o risco 

para si mesmo l mas ele pode transferir o r~sc~ a outros l por 

intermédio de seguros ou opera~ões de mercado futuroj 

- a fun~~o de informa~~o de mercado da comercializa~~o 

está associada ao fato do mercado ser um meio de comunica~10 e 

informa~~o, comunica~~o principalmente de informa~~o de mudan~as 

na oferta e procuraI através do mecanismo de pre~o. 

Estas oito fun~5es devem ser cumpridas pelo processo 

de comercializa~~o. Rlgumas se repetem várias vezes durante o 

fluxo da produ~10 pelo canal da comercializa~10, 

apenas uma vez. 

outras ocorrem 

Trabalhos que utilizam este enfoque dividem as 

empresas de acordo com as fun~5es desempenhadas; eles consideram 

o trabalho que precisa ser feito e n~o a agência envolvida 

(MRRQUES & ROLIM J 1989). 

O metodo pode ser usado: 

1)para avaliar os custos de comercializa~~o a niveis 

diferentes. Muitas vezes o custo ao nivel de varejo é considerado 

muito maior do que o custo ao nlvel de atacado , porém a análise 

das fun~~es desempenhadas em cada nivel pode demonstrar que isto 

se justifica pelo nómero maior de fun~~es que o varejista 
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desempenhaj 

2)para comparar custos de comercializa~~o, para produtos 

diferentes, como por exemplo ovos e farinha de trigo 

3)para identificar os pontos fracos de uma firma, através da 

análise das suas fun~~es e dos custos associados a estas 

fun~~esj 

4)para avaliar mudan~as no processo de comercializa~~o: podem-se 

prever as funç~es que devem ser desempenhadas quando se está 

pensando em mudan~a no processo de comercializa~~o. Possivelmente 

podem-se eliminar institui~~es, mas alguém deverâ realizar a 

fun~~o exercida anteriormente por ela. 

4.1.2 Hétodo estrutura~ 

Os sistamas de comercializa~~o, de acordo com o seu 

desenvoLvimento através do tempo, 

menos em quatro tipos distintos: 

podem ser classificados 

comercializa~~o ao nivel 

pelo 

de 

pequenas povoa~aes, comercializaç10 organizada, comerciaLiza~10 

cooperativa e interven~~o estataL (5~R~N,1973). 

O sistema de comercializa~~o ao nivel de pequenas 

povoa~~es, tipico de economias com baixos niveis de produ~10 

agricola e de agricultura de subsist@ncia, e caracterizado por 

uma quase que aus@ncia de infraestrutura necessâria para a 

comercializa~~o adequada dos produtos agricolas. 

~s principais raz~es pelas quais a maioria dos 

produtores rurais é for~ada a vender seus produtos nos mercados 
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das povoações imediatamente ap6s a colheita s10: baixo nivel de 

produç10 comercializável , obrigações prévias do produtor com 

comerciantes, ausência de facilidades de armazenamento e ausência 

de consciência de mercado. ~ hipoteca da colheita com o 

comerciante antes da colheita é um fator comum.N10 há muita 

concorrência entre os comprado~es, o námero de comerciantes 

tanto fora como dentro da povoaç10 é pequeno. ~ liberdade do 

produtor tomar decisões com relaç10 ao local , modo , tempo e 

método de como dispor da sua produ~10 é restrita e, em muitos 

casos l totalmente ausente. Este sistema n10 estimula o aumento de 

produ~10. 

R transforma~10 da agricultura de subsistência em 

agricultura comercia~ 

produ~10 agricola , 

faz com que ocorram aumentos rápidos 

~erando excedentes comercializáveis e 

na 

o 

aparecimento de novos produtos agricolas devido à diversificaç10 

da produ~10. Isto estimula fortemente a evoluç10 de novos métodos 

de comercializaç10 e de formas de organizaç~o como 

estabelecimento de mercados na vizinhança de áreas rurais, o 

fornecimento de armazenamento adequado , transporte e facili~ade 

de classifica~10 e uma regulariza~10 da prática de comércio. 

Em contraste com os mercados monopsonistico de 

pequenas povoações , os mercados organizados por atacado s10 mais 

competitivos por natureza, pois a námero de compradores operando 

é grande} e tanto vendedores como compradore-s est10 muito mais 

informados sobre a situaç10 do mercado. R proporç10 a que estes 

mercados podem realmente ser competitivas entre si depende também 

de inámeros outros fatores como grau de concentra~1o de comércio 
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nas m~os de algumas organiza~aes grandes, 

novas firmas, etc. 

barreiras à entrada de 

fim de fornecer uma melhor compreens~o do 

funcionamento dos mercados agricolas, há necessidade de conduzir 

estudos compreensivos sobre a estrutura, conduta e desempenho dos 

mercados agricolas. Tais estudos indicariam linhas pelas quais 

modifica~5es poderiam ser introduzidas em diferentes paises. 

O Método Estrutural parte do pressuposto de que a 

estrutura do mercado influencia a conduta das empresas e esta, o 

comportamento ou efici@ncia das mesmas. 

O uso original deste método foi 

competi~~o nas indústrias n~o agro-pecuárias, 

de cigarros. 

o estudo de 

como a indústria 

O termo estrutura tem muitos sentidos no vocabulârio 

dos economistas agricolas, como por exemplo estrutura de canais 

do mercado, estrutura de modelo econométrico,etc. Estas formas 

n~o devem ser confundidas com o uso especial de estrutura em 

anàlise estrutural de mercado. 

Neste caso -estrutura- significa as caracteristicas da 

organiza~~o que determinam as relaç5es de vendedores entre si, no 

mercado, dos compradores entre si, no mercado, dos vendedores com 

os compradores e dos vendedores estabelecidos no mercado com 

outros fornecedores de produtos, reais ou potenciais, incluindo 

novas firmas potenciais que podem entrar no mercado. Em outras 

palavras, a estrutura de mercado, para prop6sitos práticos, 

significa as caracteristicas da organiza~~o de um mercado que 

parecem infLuenciar estrategicamente a natureza da competi,~o e 

do pre~o, dentro do mercado. 
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Os tr~s conceitos chaves de anàlise estrutural de 

~s caracteristicas de maior relev~ncia na estrutura de 

mercado s~o: 

1",grau de concentra~~o de vendedores 

2.grau de concentraç~o de compradores 

CO grau de concentraç~o é dado pelo nômero de firmas e 

pela distribuiç~o de tamanho da firma). 

3.grau de diferenciaç~o do produto, isto é, o ponto até 

onde os produtos de várias empresas, conquanto semelhantes, sejam 

considerados como n~o idênticos pelos consumidores. 

4,condiç~0 de entrada e salda, referindo-se isto às 

·acilidades de novas firmas entrarem ou sairem do mercado 

Cexist~ncia ou n~o de barreiras), 

~ conduta de mercado é relacionada com a estrutura. 

Isto se refere aos padr5es de comportamento usados pelas empresas 

no processo de adapataç~o ou ajustamento aos seus mercados. Os 

pontos mais importantes s~o: 

a)métodos empregados pela firma, ou grupos de firmas, para 

determlnaç~o de preçOSj 

b)politica de produto; 

c)politica de promoç~o de vendas ou propaganda; 

d)métodos de coordenaç~o e adaptaç~o dos itens acima entre várias 

firmasj e 

ela presen~a ou ausência das táticas predat6rias ou exclusivistas 

contra firmas rivais estabelecidas ou potenciais. 
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o desempenho de mercado refere-se aos resultados 

econOmicos da indôstria como um agregado de empresas. ~ sociedade 

está interessada nos resultados de uma firma em termos de sua 

efici@ncia / progresso e estabilidade. Rlgumas dimens~es de 

desempenho s10: 

a)nivel de pre~o relativo ao custo médio ~e produ~10i 

b)efici@ncia relativa de produ~~o em fun~10 da escalaj 

c)custos de promo~10 de vendas em rela~10 ao custo de produ~10j 

d)caràter do produtoj 

e)taxa de progresso da firma no desenvolvimento de produtos e 

técnicas de produ~10. 

Neste método l a forma de organiza~10 do intermediário 

n10 tem import~ncia. Ele pode ser proprietário individual l 

sociedade l cooperativa ou corpora~101 o que nos interessa é o 

lugar que ele ocupa no processo de comercializa~10. 

Conforme MRRQUES & ~GUIRR (1889)1 os trabalhos ~om este 

enfoque podem ser agrupados de acordo com o objetivo em 

a)testes de hipóteses sobre a causalidade da estrutura afetando a 

conduta e estalo desempenho das empresas no mercadoj 

g)análise da estrutural conduta e desempenho das empresas num 

mercadoj 

c)análise dos fatores responsáveis peLa atual estrutura e efeitos 

de pollticas governamentais sobre as mesmas. 

R análise da estrutura de mercado fornece importante 

subsidio para o planejamento da empresa e também indica variáveis 

que devem ser consideradas ao se avaliar resultados de politicas 

governamentais. Verificando o distanciamento entre a estrutura de 

47 



um determinado mercado e o modelo de concorr@ncia 

perfeita, considerado o mais eficiente economicamente, o governo 

pode inferir sobre o nivel de eficiência desse mercado e propor 

medidas para seu aprimoramento. Pelo lado da empresa, a 

import~ncia desse conhecimento está em permitir que esta adote a 

conduta adequada em face de seus concorrentes (MRRQUES & 

~GUIRR,1989). 

O Método Estrutural pode ser utilizado para: 

a)estudar a forma~~o de pre~os no mercado: pode-se estudar o 

n6mero de compradores e vendedores no mercado ou numa zona, para 

se ter uma idéia} por exemplo, 

b)para identificar o canal 

do grau de competi~~o. 

de mercado: sempre existe uma 

organiza~10 das firmas que manipulam um produto através dos 

processos principais, entre o produtor e o consumidor - é o que 

se denomina canal de comercializaç~o. 

c)para analisar as modificações dos canais de comerciatiza~~o: 

através dos gráficos de fluxo dos canais de comercializaç~o 

podemos observá-los através do tempo e às modifica~aes ocorridas 

no nómero e impor!~ncia de várias instituições. 

4.1.2.1 Indices de Desigualdade e de Concentra~~o 

De acordo com 8R~GR e M~S[OLO (1982) citados por 

HOFFM~NN(1986), é feita uma distinç~o entre os conceitos de 

desiguaLdade e de concentraç~o. Medidas de desigualdade, como o 

Indice de 6ini, s~o geralmente utilizadas na análise da 
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distribuiç~o da renda mas podem ser utilizadas para medir o grau 

de desigualdade de qualquer distribui~~o estatistica. Medidas de 

concentraç~o, como o Indice de Concentra~~o Econ6mica e o Indice 

de Hirschman-Herfindahl, s10 comumente utilizadas em estudos 

sobre concentra~~o industrial e se relacionam com a propor~10 da 

produ~~o proveniente de um certo nómero de empresas. Em geral, 

dados os valores de x para N individuos (xi com i=1, ... ,N), a 

desigualdade da distribuiç10 está relacionada com a propor~10 da 

somat6ria de xi correspondente a certa propor~10 da popula~10, ao 

passo que a concentra~1o da distribui~10 está relacionada com a 

propor~~o da somat6ria de xi correspondente a um certo nômero de 

individuas. 

a) Indice de Gini 

o Indice de Gini é uma medida estatistica baseada na 

Curva de Lorenz, a qual relaciona, neste trabalho, a porcentagem 

total comercializada do produto com a porcentagem de firmas no 

mercado. O indice de Gini assume o valor zero quando o total da 

produ~~o é comercializada igualmente entre as firmas no mercado e 

aproxima-se de 1 à medida que mais e mais desigualmente se dá a 

distribuiç10 entre as firmas ( KOCK, 1980 ). 

b) Indice de Concentra~1o Econ6mica 

firmas ser~o ordenadas pelo volume de 
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comercializaç~o, de modo decrescente. Em seguida J ser~ calculada 

a participaç~o da maior, das quatro e das oito maiores firmas em 

relaç~o ao volume total comercializado. 

Quanto maior a porcentagem da firma, ou do grupo de 

firmas, no volume total comercializado, maior será a concentraçl0 

da comercializaç~o. 

c) Indice de Hirschman-Herfindahl 

Por definiç~o, o Indice de Hirschman-Herfindahl para a 

firma é a soma dos quadrados da participaç~o das 

que neste trabalho esse tamanho é medido pela 

comercializaç~o de cada firma em relaç~o 

comercializac~o, para cada produto, na CE~S~. 

sendo 

porcentagem 

ao total 

da 

de 

O valor minimo do Indice de Herfindhal é 1/N e ocorre 

quando todos os valores de 

(distribuiçlo perfeita, onde • 

x ~~o iguais ao valor médio 

N' ê ~ nomero de firmas). O valor 

máximo é 1 e ocorre quando um dos valores de x é igual a 

(N.média) e todos os demais valores s~o iguais a zero (HOFFM~NN, 

1982). 

4.1.3 Método por produto especifico 

~Lguns pesquisadores acham que cada produto é tlo 

diferente que se torna inotil generalizar para um esquema 
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funcional ou estrutural, preferindo estudá-los isoladamente, 

considerando suas caracteristicas e a~ões através dos canais de 

comercializaç~o. 

Esta abordagem vem sendo utilizadas por inÓmeros 

6rg~os de 

~gricola da 

pesquisa, como por exemplo o Instituto 

Secretaria da ~gricultura do Estado de 

de Economia 

S~o Paulo. 

Esta institui~~o tem sua divis~o de comercializaç~o dividida por 

produtos, sendo que cada pesquisador procura estudar o sistema de 

comercializa~~o de um determinado produto (M~RQUES & 

~GUI~RJ 1989). 

4.1.3.1 Margem de Comercializa~1Q 

Segundo JUNQUEIR~ (1979), margem de comercializa~10 é 

a soma dos custos dos servi~os de comercializaç10 incorridos no 

encaminhamento da produç10 agricola das zonas produtoras até os 

consumidores, mais os lucros ou menos os prejuizos dos agentes 

intermediârios. 

~ margem absoluta refere-se ao diferencial existente 

entre o pre~o pago pelo consumidor (pre~o no varejo) e o preço 

recebido pelo produtor. Engloba todo o custo e o lucro de 

comercializaç~o e é também a soma das margens de atacado e 

varejo. 

No presente estudo será utilizada apenas a margem de 

varejo, calculada da forma a seguir: 
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MV = Pv - Pa 

onde: 

MV = Margem do varejo 

Pa = Preço recebido pelo atacadista 

Pv = Preço recebido pelo varejista 

( 1 ) 

~s margens de comercializaç10, onde Pa e Pv est10 

expressas em unidades equivalentes, variam bastante de produto 

para produto. Os principais fatores que afetam estas diferenças 

s~o: 

a)processamento: quanto maior o processamento necessário, maior a 

margem de comercializaç10j 

b)perecibilidade: quanto mais perecivel for o produto, maior a 

margem, uma vez que s~c maiores as perdas por amassam~nto ou 

podrid1oj 

c)valor especifico: quanto maior o valor em relaç~o ao peso ou 

volume ocupado, menor a margem de comercializaç~oj 

d}estacionalidade: certos produtos que precisam estar no mercado 

num pequeno periodo de tempo, requerendo que certo 

equipamento seja utilizado parciaLmente durante o ano, 

margem aumentada; 

tipo de 

têm sua 

e)alterações tecnológicas nas operações comerciais: por exemplo, 

a introduç10 de certo tipo de melhoramento que baixe os custos 

de determinado serviço, reduzirá a margem; 

f)variações nos preços dos insumos: por exemplo, aumentos nos 

combustlveis e equipamentos de transporte, 

de comercializa~10j 
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g)modificaç5es na estrutura de mercado. 

HOFFM~NN (1969) fez a análise econométrica das margens 

de comercializaç~o de ovos em 510 Paulo usando a regress10 do 

·markup" em relaç~o ao preço de compra. o modelo estatistico 

utilizado na análise de margem de comercializaç~o foi o seguinte: 

Mi = a + b Pi + Ei (i=1 j 2 .... 12) 

onde 

Mi = margem de comercializa~~o no m@s i 

Ei = erro 

Pi = preço pago ao produtor 

djb = par~metros 

Foram utilizados os preços correntes} 

considerando que ocorre um ajuste instant~neo 

sem defasagem} 

dos preços de 

atacado e varejo} uma vez que se tratam de produtos pereciveis, 

comercializados rapidamente. 

O modelo estatistico utilizado na análise do presente 

trabalho para estudo da margem de comercializdç~o será: 

Mv = a + b1 Pa + b2 T + E (2) 

onde: 

Mv = margem de comercializa~~o do varejo 

a j b1,b2 = par~metros 

Pa = pre~o do atacado 

T = tempo, medido em meses (T=1 j 2 j ••• j 49) 
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E = erro aleatório. 

o teste -t- de Student será utilizado para testar as 

hipóteses nulas de a = ~ b1 = 8 e b2 = ~ ao nível de 18\ de 

probabilidade. 

Se a for significativamente diferente de zero, 

indicara que a margem apresenta um componente fixo em relaç~o aos 

preços. 

Se b1 for significativamente diferente de zero, 

indicara que a margem e afetada pela variaç~o do preço do 

atacadoj sua n~o signific~ncia implicara que a nivel de varejo os 

preços dos produtos podem n~o mudar com uma variaç~o do preço do 

atacado. 

Caso b2 seja significativamente diferente de zero, 

indicará que ocorre uma varia~~o das margens do varejo em 

relaç~o ao atacado, com o decorrer do tempo. Um valor positivo 

indicara que há aumento do valor real das margens de 

comercializaç~o, enquanto que o valor negativo indicara o seu 

decrescimo. 

4.1.3.2 Elasticidade de transmiss~o de preços 

o conceito de elasticidade de transmiss~o de preços 

está ligado à forma pela qual os preços dos produtos agricolas, 

nos diferentes niveis de mercado, est~o relacionados entre si. 

Por exemplo, para os niveis de produtor e varejo/ essa 

elasticidade indica a porcentagem de variaç~o no preço, a nivel 
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de varejol 

produtor. 

em resposta a uma variaç10 porcentual a nlvel de 

o relacionamento entre o preço no varejo (Pv) e 

atacado (Pa) pode ser expresso conforme a equaç10 (3): 

Pv = c + d1Pa + d2T + E (3) 

onde} 

T ': tempo med i do em mes es (1} 2, ... } 48) 

E ': erro aleat6rio 

Em termos matemâticos, a elasticidade de transmiss10 de 

preços de um determinado· produto i, em dois nll/eis de 

comercializaç10 (v e a ), ent10 pode ser definida como: 

ô Pv Pa 
E v,a = (4) 

Ô Pa Pv 

onde 

Ev,a =elasticidade de transmiss~o de preços do produto entre 

atacado e varejoi 

Pa = preço médio do produto no nlvel de comercializaç10 de 

atacadoj 

Pv ': preço médio do produto no nivel de comercializaç1o do 

varejo. 

O coeficiente de elasticidade de transmiss10 de 

preços pode ser igual} maior ou menor que a unidade. Quando menor 

(ou maior) que a unidade, implica que se os preços pagos aos 
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atacadistas variam, a mudan~a relativa no 

pre~o pago ao varejista será menor ( ou maior) que a mudan~a 

relativa no pre~o pago ao atacadista. Quando a elasticidade de 

transmiss10 de pre~os for igual à unidade, diz-se que houve um. 

transmiss10 perfeita de pre~os do nivel de atacado para o nivel 

de varejo. 

encontrar 

No presente trabalho, com 

a elasticidade de transmiss~o de 

o objetivo de se 

pretende-se 

estimar, para cada um dos produtos selecionados, uma regress10 

linear mõttipla, considerando-se como variável dependente o preço 

do produto a nivel de varejo e como variáveis independentes o 

seu pre~o a nivel de atacado e o tempo, medido em meses. 

Os pre~os utilizados foram deflacionados pelo Indice 

Geral de Pre~os da Funda~~o Getúlio Vargas, ou Indice R2', 

tomando-se como base o mês de mar~o de 1986. 

4.2 Material e fonte de dados 

As informa~~es a serem empregadas neste estudo 

compre~ndem a série de pre~os e quantidades referentes ao periodo 

de mar~o de 1985 a mar~o de 1989 para os produtos a serem 

analisados, no municipio de Piracicaba. Os dados s~o mensais e 

envolvem pre~os no atacado dos produtos selecionados, obtidos 

através de Boletins Mensais da CEAGESP, além de dados de pre~os 

no varejo, para os mesmos produtos, coletados juntos à Secretaria 

Municipal da ~gricuLtura de Piracicaba - SEM~. 

Para os estudos relacionados com o antigo entreposto 
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municipal, foram utilizados dados de estudos realizados pela 

CE~GE5P, em 1978. 

Para os estudos descritivos da organiza~~o e opera~~o 

da CE~S~, foram utilizados dados de aplica~~o de questionârios 

(censo) junto aos produtores e comerciantes permissionârios da 

CE~S~, alem de utiliza~~o de dados secundàrios de pesquisas já 

efetuados no mesmo local. Foram realizadas entrevistas com 

produtores e atacadistas, feirantes, assim como com gerentes da 

CE~5~ e técnicos da CE~GESP envolvidos com a implanta~~o do 

Programa de Centrais de ~bastecimento. 

4.2.1 Variáveis selecionadas 

Na sele~~o das variáveis empregadas neste estudo, 

foram considerados dois criterios: a import~ncia da variàvel na 

determina~~o da estrutura de mercado e a disponibilidade de dados 

estatisticos que permitissem atingir os objetivos propostos. 

a)Produtos Selecionados: 

Os produtos analisados foram selecionados dentro das 

diversas categorias comercializadas na CE~S~ de Piracicaba, 

tomando-se como critério, além do valor da comercializac~o na 

CE~S~ de Piracicaba, sua import~ncia a nivel de consumo Local. 

Foram consideradas as médias de preços das distintas 

variedades e tipos dos produtos, uma vez que nem sempre é 

possivel, a nivel de varejo, saber o padr~o ou a variedade 
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comercializada. 

Os produtos selecionados foram: 

Frutas nacionais: laranja 

Hortali~as: alface e repolho 

Legumes: abobrinha e tomate 

Produtos diversos: cebola 

b)Pre~os e quantidades no atacado: 

Os dados para a CE~S~ de Piracicaba foram coletados na 

Companhia de Entrepostos e ~rmazéns Gerais do Estado de S~o Paulo 

e constituem pre~os médios mensais e quantidades 

vendidas dos produtos selecionados, recebidos pelos atacadistas. 

Os preços foram deflacionados pelo Indice Geral de Pre~os ou 

Indice "2' da Funda~~o Getálio Vargas, tomando-se como base o mês 

de mar~o de 1886. 

~s unidades referem-se àquel~s utilizadas no comércio 

varejista, sendo levadas em conta, no càlculo do pre~o de 

atacado, as porcentagens de perda ocorridas no processo de 

comercializa~~o, conforme trabalho publicado por UENO (1971), e 

expressas matematicamente da seguinte forma: 

Pat =( Pa/IGP ).( 1/(1 - 9 ).100 (5) 

onde: 

Pat = preço do atacado transformado 

Pa = pre~o do atacado (CE~S~) 

IGP = Indice Geral de Preços (Indice "2' da FGV) 
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9 = indice médio de perdas ( 0 5 9 s 1 ) 

~s quantidades foram expressas em unidades próprias de 

medida do CE~S~ para cada produto e, quando necessârio, foram 

convertidas às unidades praticadas no varejo de acordo com as 

equivalências e perdas mostradas na Tabela 2 : 

T~BEL~ 2. Equival@ncia entre as unidades de comercializa~~o no 
atacado CCE~S~) e no varejo (feiras e varejões) 

\ média 
produto atacado varejo de perda (1) 

l a r an j a caixa K de 25kg = 9.25 dz dz 10 

abobrinha caixa K de 17kg kg 12 

a l face caixa K de 4.0kg unid, 12 

repolho saco de 20,0 kg kg 14 

tomate caixa K de 25 kg kg 14 

cebola saco de 20 kg kg 14 

Fonte: CERGESP e Secretaria Municipal de Rbastecimento-SEH~ 

(1) De acordo com UENO(1971) 

c)Pre~os e quantidades no varejo: 

Os dados foram coletados junto à Secretaria da 

Municipal da Rgricultura e referem- se a pre~os médios mensais 

dos produtos selecionados, praticados nas feiras-livres e 

varejões do municipio. ~s unidades referem-se àqueLas utilizadas 

no mercado varejista. 
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5. RESULTRDOS 

R analise foi efetuada quanto ao desempenho técnico e 

econ6mico da CERSR de Piracicaba e em rela~~o aos objetivos da 

politica das Centrais de Rbastecimento. 

Para efeito de analise do desempenho da CERSR de 

Piracicaba, partiu-se dos estudos iniciais efetuados por 

técnicos da CERGESP junto ao mercado atacadista existente no 

municipio em 1878, no Entreposto Municipal, quando foi verificada 

a viabilidade de implanta~10 de uma centraL de abastecimento em 

Piracicaba. Esses dados foram a seguir comparados com os 

resultados aLcan~ados peLa CERSR de Piracicaba, ap6s cinco anos 

de sua inaugura~10. 

Em reLa~~o à poLltica de Centrais de Rbastecimento, 

verificou-se se a CERSR de Piracicaba estava atendendo a sua 

filosofia e objetivos. 

5.1 O Entreposto Municipal 

Em mar~o de 1878, considerando a inclus10 do municipio 

de Piracicaba como um dos provaveis candidatos à implanta~~o de 

uma CERSR, técnicos da CERGESP fizeram uma avaLia~~o do comércio 

atacadista de Piracicaba para verificar se o municipio se 

enquadrava nos critérios estabelecidos pela potitica estadual de 

descentraLiza~~o do abastecimento. Foi efetuada uma análise da 

evoluç~o do consumo de produtos hortifrutigranjeiros e de cereais 
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no municlpio l para o periodo de 1978 a 1982 1 aliada ao 

levantamento do comércio atacadista. 

No referido estudo l os técnicos consideraram que o 

aumento no consumo seria diretamente proporcional ao crescimento 

da populaç10. Os dados utilizados pelo grupo de trabalho sobre a 

evoluç10 da populaç10 de Piracicaba e da sub-regi10 1 constam da 

TabeLa 3. 

T~BEl~ 3 - Evoluç~o estimada da popuLa~~o para o municipio de 
Piracicaba e Sub - regi~0(1)/periodo 1970-1980. 

sub-regi10 e ~umento do Periodo 

municipio 1970 1980 hab. 

1.1 Sub-regi10 229.430 251.601 22.171 10 

1.2 Municipio 154.323 175.164 20.841 14 

Fonte:Estudo de populaç10 presente e populaç10 residente no 
Estado de S~o Paulo - Estimativas de 1970 a 1980 
Secretaria de Economia e Planejamento 

(1) Constituida pelos municlpios de Capivari l Charqueada l 

Iracemapolis l Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio das Penras l 

Santa Bârbara d'Oeste e Santa Gertrudes. 

Os técnicos da CE~GESP estimaram em 1/4~ a taxa media 

anual de aumento da populaç10, concluindo que haveria um aumento 

na comercializaç~o de produtos hortifrutigranjeiros e de cereais 

nos anos seguintes. Para projetar a tonelagem comercializada 

para o ano meta de 1982, os técnicos estimaram um crescimento de 

7 / 0\ no finaL dos pr6ximos 5 anos. 

~ comparaç10 dos dados reais de aumento da popuLaç10 
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com aqueles estimados pelo referido grupo de estudo consta da 

Tabela 4, e mostram que hâ uma grande disparidade entre eles. 

T~BELR 4 - Evolu~~o da popula~~o para o municipio de 
Piracicaba e sub - regi1o,periodo 1970-1980. 

sub-regi~o e Rumento do Periodo 

municipio 1970 1980 hab. 

1.1 Sub-regi~o 240.395 363.302 122.907 51 .1 

1.2 Hunicipio 152.505 214.295 61.79IJ 40.5 

Fonte: IBGE 

Partindo de um volume de 79.369 toneladas 

comercializadas de produtos hortigranjeiros em 1978, o voLume 

de comerciaLiza~1o estimado para o ano de 1982, pelo referido 

estudo da CERGESP, foi de 84.924 toneladas. 

Rinda com relac~o ao estudo para implant~~10 da CERS~ 

de Piracicaba, verificou-se que o comércio atacadista de produtos 

agricolas era centralizado no Entreposto Municipal, em antigo 

terreno do Matadouro Municipal. Rpesar de ter instala~aes 

precâr~as, sua localiza~10 era estratégica tanto para os usuários 

do municipio como para os procedentes da regi~o. Os estudos 

demonstraram que os 145 comerciantes que ali atuavam já possuiam 

certa tradi~~o no mercado, sendo que 70\ dos mesmos operavam há 

mais de 5 anos. 

O volume de produtos comercializados em 1978 no 

Entreposto MunicipaL e o nâmero de agentes que operavam no 

atacado, cLassificados por grupo de produtos, e a média de 
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comercializa~~o por agente, em toneladas/ano, encontram-se na 

Tabela 5. 

T~BEL~ 5. Movimenta~~o anual de produtos,em toneladas, número 
de agentes, por grupo de produtos e tonelagem média 
por agente - Entreposto Municipal de Piracicaba - 1978 

Grupo de 
Produtos 

frutas 

hortaliças 

NÚmero de 
agentes 

44 

58 

frutas e hortaliças 13 

produtos diversos 8 

prod.diversos e frutas 2 

prod.diversos e horto 6 

prod.div.frutas e horto 5 

cereais 6 

cereais/frutas e hor t. 1 

cereais-,hort.e prod.div. 2 

TOT~L 145 

Fonte :CE~GESP 

Toneladas/ 
ano 

32.530 

12.146 

5.059 

12.859 

1.929 

2 762 

1 963 

9 954 

53 

114 

79.369 

Média por 
agente t/ano 

739,32 

209,41 

389/15 

1607/37 

964,50 

460/33 

392/60 

1659/00 

53/00 

57,00 

547,37 

De acordo com os resultados da análise, os técnicos da 

CE~GESP concluiram pela viabilidade de instalaç10 de uma centraL 

de abastecimento no municipio, recomendando a construç~o de 4.000 

metros quadrados de área àtiL de comercializaç~o, subdividida em 

um setor n~o permanente com 1 pavilh~o com 100 módulos de 10 

metros quadrados cada, e um setor permanente com 4 pavilhões com 

100 bo~es com 30 metros quadrados cada. O -lay out- dos pavilhões 
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destinados à comercializa~10, constante dos estudos iniciais, 

estào anexados no ap@ndice deste trabalho. 

5.2 CERSR de Piracicaba 

5.2.1 Caracteristicas gerais 

CERSR de Piracicaba está constituida por um 

conjunto de prédios pr6prios onde se desenvolve a comercializa~10 

do comércio atacadista da Micro-Regl10 254/ a qual engloba os 

municlpios de Capivari, Charqueada, Iracemápolis, Mombuca} 

Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras/Santa B~rbara d/Oeste e Santa 

Gertrudes. 

5.2.1.1 Dimensionamento 

Um dos aspectos fundamentals no planejamento de 

implanta~10 de uma Central de Rbastecimento é o seu 

dimensionamento. 

R ~rea de comercializa~~o da CERSR de Piracicaba} num 

total de 4.a6a m2, está dividida em 6a boxes de 37}5a m2 cada, 

destinados aos permissionários ( todos os que possuem o Termo de 

Permiss10 Remunerada de Uso-TPRU) com contratos mensais; 146 

m6duLos ou pedras, sendo 142 de 12}5a m2 e 04 de 8,75 m2 cada, 

destinados à permissionários com contratos diários ou mensais. 

totaL de m6duLos correspondentes à area coberta 

o 

é 

contratado por mensaListas, enquanto que dos 54 restantes, 
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situados em área aberta, 20 s~o utilizados por permissionários 

diaristas (produtores temporários que pagam diárias) e os demais 

34 est~o livres (dados de março de 1990). Os permissionários 

podem utilizar mais de um box ou de um m6dulo. Há um total de 10 

c~maras (c~maras frias e c~maras para climatizaç~o de banana), 

situadas nos boxes. 

Esses em à área total de 

comercializaç~o, aproximam-se dos do projeto inicial, o qual 

previa uma necessidade de 4.000 metros quadrados. Entretanto, n~o 

foram seguidas as recomendações em relaç~o ao nomero de pavilhões 

de comercializaç~o (construindo-se um ao invés de cinco) e em 

relaç~o às dimensões dos boxes e dos m6dulos. 

5.2.1.2 Localizaçl0 e horário de funcionamento 

~ CERSR de Piracicaba está localizada na zona rural, 

no Bairro do Taquaral, junto à Rodovia do Rçocar (km 10), à 16 km 

da sede do municlpio. Possui uma área total de 52.839 metros 

quadrados e uma área construida de 7.080 metros quadrados, dos 

quais 4.060 s~o destinados à comercializaç~o. 

Quando da sua construç~o, problemas politicos 

impediram que a CE~SR fosse instalada em terreno localizado 

pr6ximo ao 

previamente 

antigo 

pela 

entreposto, 

Prefeitura 

o que já havia sido acertado 

faltando o processo de 

desapropriaç~o do terreno. Para que não se perdessem os recursos, 

foram engendrados esforços no sentido de conseguir-se outro 
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local, cuLminando com a doaç:~o de uma area, no meio de um 

c an av i a L, por uma usina de aç:ócar, obviamente interessada em 

valorizar as areas adjacentes para fins imobiliários, bem como 

para ter uma nova estrada para escoamento de seus produtos. Isto 

foi comprovado recentemente, com a pubLicaç:~o, nos jornais do 

municlpio, de projeto de loteamento da área vizinha ao locaL. 

N~o foram elaborados estudos no sentido de aval i a r se 

tecnicamente o novo local seria viável, tanto em termos da 

existência e qualidade das rodovias de acesso, bem como da 

localizaç:~o estratégica em reLaç:~o às zonas de produç:~o e 

existência de infraestrutura fisica de apoio. 

Consequentemente, surgiram sérios problemas para 

inicio das ativi~ades da CERSR, inclusive com a r'ecusa dos 

produtores e comerciantes do antigo entreposto municipal d~ se 

transferirem para as novas instalaç:ões. li grande preocupaç:~o era 

em relaç:~o à localizaç:~o, considerada inadequada tanto em termos 

de dist~ncia das rodovias de acesso aos municlpios que também 

utilizariam a CERSR, como também pela precariedade das estradas 

vicinais. Completamente ilhada por canaviais, a CERSR era 

inclusive um lugar de seguran~a duvidosa. Todos esses fatos 

evidenciavam a falta de embasamento técnico para a escolha do 

local. 

Várias reuniões foram feitas na Prefeitura local e na 

Casa da Rgricultura, tentando convencer os produtores e comerci-

antes à mudanç:a que porém acabou por acontecer quase que 

compulsoriamente. 

evidente que no processo de implantaç:~o 
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desconsiderou-se a conceitua~~o de central de abastecimento} a 

qual deve funcionar como um mecanismo disciplinador e regulador 

de oferta de gêneros alimenticios l e n~o pode ser inserida 

artificialmente no contexto de um sistema de abastecimento. R sua 

implanta~10 n~o é determinante, porém decorrência das estruturas 

de comercializa~~o existentes. 

Os estudos iniciais, efetuados pelos técnicos da 

CERGESP} eram vâlidos para as condi~ões do Entreposto Municipal e 

n~o podiam simpLesmente ser transferidos para 

totaLmente 

geogrâfica 

diversas. Evidentemente/ o fato da 

condi~~es 

localiza~~o 

da estrutura ter sido menosprezada acabou por 

constituir-se 

eficiência. 

em um dos fatores limitantes a uma maior 

Mesmo a idéia de forma~10 de um distrito agricola 1 

localizado ao redor da CERSR/ que em principio ocuparia uma àrea 

de aproximadamente 159 hectares e que, segundo os pr6prios 

técnicos da CERGESP/ poderá ser um embri10 de um cintur~o verde} 

deve ser analisada com muita cautela. N~o se pode ignorar que 

toda área é rodeada por canaviais} cuja aplica~~o de herbicidas 

pode trazer sérios problemas à produ~10 hortigranjeira, além do 

problema de água l imprescindivel para esse tipo de expLora~10. 

Provavelmente o ânico beneficiârio de mais este investimento será 

o proprietário das áreas circunvizinhas, com mais vaLoriza~10 

decorrente da impLanta~10 de novas infraestruturas. 

Em relaç10 ao horário de comerciaLiza~10, surge outro 

ponto de estranguLamento e de polêmica dentro da CE~SR de 

Piracicaba. 

R comercializa~1o inicia-se às 5:39 horas quando os 
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compradores entram (sem os veiculas) e termina em torno de 9:00 

horas. ~ entrada dos veiculas dos compradores à permitida ã 

partir das 6:30 horas, enquanto que o acostamento dos veiculos 

dos vendedores tem horârio livre. 

Este horârio de comercializaç~o n~o atende ao 

interesse da maioria dos produtores que operam na CERS~ de 

Piracicaba, tendo sido imposto ap6s a gerência n10 ter conseguido 

chegar a um horàrio de consenso entre todos os permissionarios. 

De acordo com os produtores, tal horàrio obriga a realizaç10 da 

coLheita no dia anterior à comerciaLizaç~o, o que, principaLmente 

no caso de verduras, provoca uma alta taxa de perda. Levantamento 

efetuado junto aos permissionários demonstra que 66,7\ dos mesmos 

preferem o horârio da tarde, estando estes divididos entre os 

horários de 15:00 horas (31,7~) e 14:0~ horas (35~). 

Entre as principais dificuldades na comercializac1o 

apontadas peLos permissionários, o problema de horário inadequado 

aparece em primeiro lugar (34,7\), seguido da Localizaç10 

C19,2~), os quais, conjuntamente, s10 apontados como responsáveis 

pela falta de compradores. Entre os principais gastos 

relacionados, destaca-se o transporte, também decorrência da 

localizaç10. 

5.2.2 Produtos comercializados 

~s CE~SRs têm por finalidade oferecer instaLações e 

serviços que possibilitem a comercialização de produtos 

68 



hortigranjeiros lin natura-} sendo que todos os outros produtos 

s~o considerados auxiliares e/ou atipicos. Entende-se por 

produtos hortigranjeiros aqueles ligados à horticultura, ou 

seja, floricultura, fruticultura, silvicultura, olericultura e 

avicultura. 

Na CE~5~ de Pir~cicaba ~s10 comercializados, a nivel de 

atacado, produtos hortigranjeiros e cereais. Os produtos s~o 

agrupados em quatro grandes grupos, conforme classifica~~o da 

CE~GE5P: frutas} verduras, legumes e produtos diversos (cebola, 

batata,etc.). 

Em rela~~o à comercializaç~o da rede estadual de 

entrepostos, pode-se observar, pela Tabela 6, a movimentaç~o dos 

produtos comercializados nos entrepostos do interior do Estado, 

em toneladas, nos anos de 1887, 1988 e 1888. 

Observa-se que vem caindo, a cada ano, a participa~~o 

da CE~S~ de Piracicaba no volume total, passando do quarto lugar 

em 1887, para o quinto lugar em 1888 e sétimo lugar em 1988. Esta 

perda de importancia contradiz os estudos para implanta~~o da 

CE~S~ de Piracicaba, que previam aumento significativo da 

comercializa~~o no entreposto a ser instalado no municipio. 

~ evolu~~ol par grupo de produtos l das quantidades 

comercializadas no periodo de março/8S a dezembro/8S, na CERS~ de 

Piracicaba ê mostrada na Tabela 7. 

Observa-se também a tendência de queda para todos os 

grupos de produtos, mesmo considerando-se que o ano de 1986 foi 

atipico em virtude da vigência do Plano Cruzado. 
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Tabela 6. Movimenta~~o dos produtos comercializados nas Centrais 
de Rbastecimento do interior do Estado de 5~0 Paulo/em 
toneladas, e participa~~o em \ J 1987,1988 e 1989. 

1987 1988' 1989 

-------------------------------------------
CEI=l51=lS 

I=lra~atuba 

Rraraquara 

B au ru 

Franca 

Guaratinguetà 

Marilia 

Piracicaba 

Presidente Prudente 

Ribeirl0 Preto 

S~o José dos Campos 

S~o José do Rio Preto 

Sorocaba 

TOTRL 

t 

23.663 

14.339 

43.177 

17.735 

10.717 

12.804 

47.674 

\ \ \ 
no 

to tal 
t 

4. 1 21. 195 

2.5 15.605 

7.4 38.642 

3.0 15.194 

1 .8 10.733 

2.2 16.716 

8.2 41.269 

no 
total 

t no 
total 

3.8 23.522 3.6 

2.8 17.593 2.7 

6.9 45.081 6.9 

2.7 15.860 2.4 

1 . 9 10 . 547 1.6 

3.0 17.135 2.6 

7.3 41.309 6.3 

71.996 12.3 64.493 11.5 68.853 10.4 

158.787 27.2 152.267 27.1 187.022 28.5 

51.3íiJ8 

39.795 

8.8 54.918 

6.8 39.598 

9.8 64.268 9.8 

7.0 45.4íiJ0 6.9 

92.825 15.8 91.639 16.3 12~.688 18.4 

584.02íiJ 100 562.267 1íiJ0 657.279 19íiJ 

FONTE: Departamento de Rbastecimento Regional-CERGESP-SP 
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TABELA 7. 

ANO 

Evolu~~o,Por grupo de produtos,das 
comercializadas anualmente na CERSA de 
periodo de mar~o de 1885 a dezembro de 
1885) 

quant i d ad es 
Piracicaba -
1988 (Base = 

FRUTAS VERDURAS LEGUMES PROD.DIV. MEDIA 

----------------------------------------------------------------
1885 199 190 190 109 109 

1886 174 151 131 181 157 

1887 164 146 130 116 153 

1888 126 145 130 146 133 

1888 132 125 127 147 133 

Fonte:CEAGESP 

Os dados sobre a participa~~o de cada grupo de 

produtos no total comercializado pela CEASR constam da Tabela 8. 

TABELA 8. Participaç~o de cada grupo de produtos 
comercializado pela CERSA de Piracicaba/no 
de janeiro a dezembro de 1888. 

no totaL 
pe r i o do 

grupo de produtos toneladas 

FRUTAS 

LEGUMES 

VERDURAS 

PROD.DIVERSOS 

TOTAL 

15.771,14 

13.745,64 

2.731/58 

8.060/74 

38.2 

33.3 

6.6 

21.8 

199.0 

Verifica-se que no periodo anaLisado, o grupo de maior 
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voLume de comercializaç~o foi o das frutas nacionais, 

participando com 38,2% do voLume total comercializado. Dentro do 

grupo, os produtos de maior destaque s~o: laranja (25,8%), banana 

nanica (21,4\) e o abacaxi (8,8~). 

~ seguir, em porcentagem de comercializaç~ol aparecem 

os legumes, com 33,3\, sendo que os produtos mais comercializados 

dentro do grupo foram: tomate (54,78\), cenoura (7,1%), pepino 

o grupo de produtos diversas é o terceiro colocado, 

com 21,93\ do totaL comercializado, destacando-se os produtos: 

cebola (41/6\)1 batata (33,3\), feij~o (11,5\) e arroz (4,2~). 

o grupo de verduras apresenta a menor participaç~o no 

voLume total comercializado (6,6\), sendo que as mais comerciali-

zadas foram: repolho (40,5%), couve-fLor (12 / 1\) e alface (9,6\). 

Observa-sei na Tabela 8, que os produtores participam 

preponderantemente no item verduras e razoaveLmente na 

comercializaç~o de produtos diversos. Os comerciantes tem 

participação expressiva na comercializacào de frutas e Legumes. 

T~BEL~ 8. Participaç~o, em porcentagem (1), dos permissionários 
por categoria l na \omercializaç~o, por grupo de 
produtoslna CE~S~ de Piracicaba-SP,1988 

permissionários frutas verduras legumes prod.diversos 

comerciantes 81,0 29,0 

produtores 71,0 

Fonte de dados primarios:Secretaria Municipal de ~gricultura e 
~bastecimento- SEM~ 

(1) O resultado totaliza mais que 100% dos permissionários pelo 
fato de um mesmo agente operar em mais de um grupo de produtos. 
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5.2.3 Permissionários da CE~SR de Piracicaba 

Pela ordem, têm preferência para atuar nas centrais de 

abastecimento, cooperativas, produtores individuais , sociedades 

civis de produtores, firmas individuais e sociedades comerciais 

especializadas l comissários e consignatários e l por 

corretores e agentes auxiliares de comercio, credenciados pela 

CE~GESP. 

~ CE~SR de Piracicaba conta com dois tipos de 

permissionários, comerciantes e produtores, distribuidos de 

acordo com os dados da Tabela 10. 

TRBELq 10. Numero de agentes que operam na CE~S~ de Piracicaba-SP 
dezembro/1S89 

agentes 

produtores diaristas 

produtores mensalistas 

firmas comerciais 

TOTRL 

numero 

12 

51 

SS 

132 

Fonte de dados primários:CE~GESP 

9,1 

38,S 

52,3 

100,0 

Observa-se que houve uma queda de 8,9 ~ entre o numero 

de vendedores que operavam no Entreposto Municipal (145) e os que 

em 1989 operavam na CE~SR de Piracicaba (132)1 demonstrando que 
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n~o houve estimulo adequado à transfer@ncia para este último. 

Para efeito de comparaç~o, 

de agentes que operavam no antigo 

utilizou-se o número total 

entreposto municipal, sem 

considerar a classificaç~o por tipo de produto que 

comercializavam, tendo em vista que n~o temos asses dados para a 

CERSR de Piracicaba. 

O volume total comercializado reduziu-se de 79.369 t 

para 41.309,11 t (queda de 48,0 %). 

~ relaç~o t/agente passou de 547,4 t/agente em 1978 

para 312,94 tJagente em 1989 (queda de 42,8 \). 

Em termos da relaç~o entre produtores e 

comerciantes, também houve uma invers~o. Quando da instalaç~o da 

CE~SR, em março de 1985, havia uma relaç10 de 52\ de produtores 

para 48\ de comerciantes. Hoje, passados 5 anos, os comerciantes 

correspondem a 61\ do total, enquanto que os produtores se 

restringem a 39\. 

Os comerciantes utilizam 95\ dos boxes e 54\ dos 

m6dulos, ficando portanto os produtores que, pela filosofia do 

Programa de Centrais de Qbastecimento, deveriam ser os grandes 

utilizadores da estrutura, com apenas 5,0 \ dos boxes e 46,0 \ 

dos módulos. 

Em 

apesar desta 

relaç~o à entrada de novos vendedores no mercado, 

ser aparentemente fácil (44,0\ dos usuários acham 

que n~o há dificuldade), as demais respostas ( 56,0 \) demonstram 

que isso n~o é real. Os usuários apontam o problema de preço do 

aluguel dos boxes e pedras, da burocracia para conseguir vagas, e 

a estes acrescentamos a existência de número limitado de 

locaLizaçaes, o que é dado peLo número fixo de boxes e pedras. O 
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fato de a CE~S~ de Piracicaba apresentar alguns m6dulos 

desocupados ê decorrência de serem eles em área descoberta} onde 

ocorrem maiores problemas de perda de mercadoria. 

5.2.4 Principais compradores 

Os produtos comercializados na CE~S~ de Piracicaba em 

1987 eram distribuidos basicamente entre quatro categorias de 

compradores} de acordo com levantamento efetuado em maio/87 pela 

gerência quitandeiros, ambulantes, feirantes e 

supermercados de vários municipios da regi~o. 

~ Tabela 11 mostra os dados sobre a participa~~o das 

diferentes categorias de compradores da CE~S~ de Piraci~aba: 

T~8EL~ 11. Participa~~o percentual das diferentes categorias de 
compradores na CE~5R de Piracicaba-SP 1 1987 e 1989 

classe 

ambulantes 

quitandeiros 

restaurantes 

supermercados 

feirantes 

atac.outras regiões 

outros 

1987 

29 

38 

13 

29 

participa~~o (~) 

1989 

25 

19 

1S 

19 

2S 

19 

S 

-----------------------------------------------------------------
Fonte: CE~GESP 
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Os ambulantes e quitandeiros representavam l em 1987 1 

mais de 50% do nómero total de compradores l o que poderia indicar 

existência de grande competitividade no mercado de compradores} 

uma vez que s~o agentes que se caracterizam por comprar pequenas 

quantidades e uma grande variedade de produtos. 

Para isso seria necessàrio avaLiar-se o volume totaL 

absorvido em cada uma das categorias citadas para verificar-se 

sei embora em nómero menor, os feirantes e supermercados n~o 

provocavam imperfei~ões na competi~~o. Entretanto l 

n~o s~o coletados pela CE~SR de Piracicaba. 

tais dados 

Observa-se também que l no periodo de 1987 para 1989 1 

houve uma mudan~a expressiva na participa~~o dos compradores. 

Ocorreu diminui~10 na participa~~o dos quitandeiros 

(de 38% em 1987 para 10% em 1989) e de feirantes (29% em 1987 

para 25\ em 1989)} enquanto que aumentou a participa~~o de 

atacadistas de outras regiões e de restaurantes. 

Os dados reLativos à procedência dos compradores da 

CERS~ de Piracicaba l por categoria l bem como a participa~~o 

percentual de cada municipio dentro de cada categoria l est~o na 

Tabela.12. 

Observa-se que 

compradores de Piracicaba, 

hà expressiva 

sendo pequena a 

participa(j:~o 

partic:ipa(j:~o 

dos 

dos 

demais municipios. Entre estes, destacam-se os municipios de Rio 

Claro e de Santa Eárbara D/Oeste. 
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T~BEL~ 12. - Proced~ncia dos principais compradores da CE~S~ 

de Piracicaba-SP,1987. 

-----------------------------------------------------------------classe municipio \ 

Quitandeiros Piracicaba 

Rio Claro 

S~o Pedro 

Capivari 

~mbuLantes Piracicaba 

laranjal Pta 

Iracemâpolis 

Rio Claro 

Capivari 

Cerquilho 

Tiet~ 

Feirantes Piracicaba 

Rio Claro 

S~o Pedro 

S.B.D'Oeste 

Supermercados Piracicaba 

Iracemâpolis 

Laranjal Pta 

Santa Gertrudes 

Capivari 

Fonte:CE~S~/Piracicaba 
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81 .1 

13.2 

3.8 

1 .9 

65.4 

6.8 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

80.5 

9.7 

4.9 

4.9 

72.0 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 



Quando compara-se os municipios que utilizam 

CE~S~ de Piracicaba com rela~~o à sub- regi~o administrativa} 

municipios de verifica-se que est~o fora da reLa~~o os 

Charqueada} Mombuca, Rafard} Rio das Pedras e Santa Gertrudes. 

5.2.5 Serviços de comercializaç10 

5.2.5.1 Servi~os adicionados ao produto 

Praticamente todos os produtores fazem a limpeza e a 

classifica~ão 

nenhuma ação 

dos produtos na propriedade (84}~\)} e não houve 

por parte da CE~S~ de Piracicaba no sentido de 

aperfeiçoar e meLhorar o processo de padronizaç~o e cLassificação 

dos produtos aLi comerciaLizados. 

5.2.5.2 Serviços de apoio à comercialização 

~ CE~S~ de Piracicaba não oferece nenhum serviço de 

comerciaLiza~~o aos seus usuários. N~o há sistema Local de 

informação de mercado e nem de assistência técnica aos produtores 

e comerciantes. 

Consequentemente} os permissionários} principalmente 

os produtores} correm o risco de} po r falta de informa~ão 

adequada} enfrentar preços formados 

dependência de fontes 

artificiaLmente} aLem de 

ficar na informais que podem ser 

manipuladas pelos grandes comerciantes. 

CE~GESP oferece informaçlles sobre quantidades} 

preços médios simples por variedade e por cLassificação} e 

procedência por produto} para cada uma de suas unidades. Estas 
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informações s~o publicadas em boletins mensais e anuais. No 

entanto, como já foi comentado, estas informa~ões n10 est10 à 

disposi~10 dos permissionários para orientá-los na forma~10 de 

preços e na destina~10 de. seus produtos. 

De acordo com levantamento realizado em 1987, 45.6\ 

dos permissanários 

CE~5~, com outros 

adquirem informa~ões de preços na pr6pria 

comerciantes, enquanto que 31.8\ n10 obtem 

nenhuma informa~10 significativa. Do restante, 18.2\ consegue 

informa~ões com vizinhos e outros produtores e 4.0\ afirma ter 

acesso à informa~10 de 510 Paulo. 

S.2.6.Servi~os Complementares 

~s atividades operacionais da CE~5~ de Piracicaba 

envolvem uma popula~10 flutuante,nos dias de comercializa~10 de 

cerca de 2000 pessoas, as quais contam com poucos servi~os. ~ 

seguir, faz-se uma breve discuss10 dos servi~os existentes ou que 

seriam necessários de acordo com padrões administrativos minimos: 

- 6~1!~~1!sim~nl~ º!ns!~i~: quando da inauguraç10 da CE~5~ foi 

instalado um posto do B~NESP~, porem como a movimenta~10 era 

baixa o posto foi fechado. 

-Qiyi!~~ ~QliSi!l Q! gY!~Q~ si~il mYnisia~l: nào há. ~ CE~5~ 

conta com um grupo de 5 seguran~as da pr6pria empresa, 

contratados por turnos, que operam ininterruptamente 24 horas por 

dia. O problema e seria porque o local e isolado, coLocando em 

risco n10 s6 as instala~ões e equipamentos da empresa como dos 
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usuârios, como também a caixaria vazia e mercadorias menos 

pereciveis que permanecem guardadas na CERSR. 

aCERSR conta com apenas uma linha 

telef6nica com ramais internos. o telex, instalado na época da 

inaugura~~o, foi retirado para conten~~o de despesas. 

-~~~i~Y~~ni~: hâ uma pequena lanchonete, em vias de ser fechada. 

No local sera instalado um box para venda de ovos, estando 

planejada a instala~~o de um servi~o de "trailer- para 

fornecimento de lanches. 

a CERSR de Piracicaba conta com 14 funcionarios 

permanentes, conforme os dados da Tabela 15. 

TRBElR 13. Quadro de funcionários permanentes da CERSR de 
Piracicaba, 1989. 

nÓmero 

gerente 01 

encarregado de servi~os (interino) 01 

fiscal 01 

agentes de seguran~a 05 

auxiliares de servi~os gerais 05 

oficial de manuten~~o 01 

TOTRL 15 

Fonte : CERGESP 
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o nômero de funcion~rios é considerado insuficiente} 

além do probLema da grande rotatividade de gerentes. Em cinco 

anos de opera~~o} a CERS~ de Piracicaba j~ teve 5 gerentes} cuja 

substitui~~o geralmente tem interferências politicas} trazendo de 

volta o problema de relaç~o entre Prefeitura Municipal e Gov@rno 

do Estado} o que impede um trabalho continuo, 

sem dôvida, afeta o seu desempenho. 

integrado e que, 

5.3 Estrutura da CERS~ de Piracicaba e 

5.3.1 

comportamento dos usuàrias 

o grau de concentra~~o e de desigualdade 

vendedores 

dos 

Os resuLtados para os indicadores de desiguaLdade e de 

concentra~~o calculados para cada produto constam da Tabela 14. 

De forma geraL t~dos os produtos apresentam elevado 

grau de desiguaLdade e de concentra~~o de vendedores. 

Os resultados para o Indice de Gini variaram entre 

~,94 e 0,97, aproximando-se da unidade, que é o vaLor mâximo de 

desigualdade. 

Os resultados para o Indice de Hirschiman-Herfindahl 

apresentaram valores eLevados quando comparados com os valores da 

distribui~~o perfeita para cada produto , indicando existência de 

concentra~~o de vendedores. Os produtos com maior grau de 

concentra~~o na CERSR de Piracicaba s~o a ceboLa (0 / 48) e a 

laranja (0 / 40). 

O Indice de Concentra~~o Econ6mica para os oito 
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maiores vendedores para cada produto também apresentou valores 

elevados, sendo o menor para o repolho(0.72) e o maior para 

cebola (0.96), 

TRBELR 

Indice 
de Gini 

Indice 
de Cone. 
Econ.(1) 

Indice 
de H-H(2) 

14.- Indices de desigualdade e de concentra~10 de 
vendedores de alface, abobrinha, cebola, repolho, 
tomate e laranja, na CEI=ISR de Piracicaba-SP, 1989. 

alface abobrinha cebola repolho tomate laranja 

0,95 0,97 0,94 B,96 0,96 0,94 

0,84 0,74 0,96 0,72 0,89 0,95 

8,15 0,22 0,48 0,17 0,30 0,40 
(0,02) (0,01) (0,03) (0,02) (0,02) (0,03) 

----------------------------------------------------------------Fonte de dados primarios:CEI=IGESP 

(1)calculado para as 8 maiores firmas.Os resultados dos calculos 
para o maior vendedor e para os quatro maiores, encontram-se na 
Tabela 25 do Rp@ndice. 

(2) Hirschiman-Herfindahl:os nómeros entre parênteses abaixo dos 
indices correspondem ao valor de 1/N (N= nómero de vendedores de 
cada produto), que representam ausência de concentra~10 dentro do 
grupo de vendedores (distribuiç10 perfeita). 

Para melhor visualisar o grau de concentra~10 na 

anáLise comparou-se estes valores com a participaç10 desses 8 

maiores vendedores em relaç10 ao nómero totaL de vendedores 

(TabeLa 15). Para todos os produtos anaLisados, menos de 24 \ dos 

vendedores s10 responsáveis por mais de 71 \ da comerciaLizaç~o 

indicando um elevado grau de concentraç1o de vendedores na CEI=ISI=I 

de Piracicaba. 
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T~BEL~ 15. Rela~~o entre os indices de concentraç~o econ8mica 
para os oito maiores vendedores de alface, 
abobrinha, cebola, repolho, tomate e laranja e a 
sua participaç~o no total de vendedores para cada 
produto, CE~SR de Piracicaba, 1989. 

--------------I~dI~;-d;--------------pi;tI~ipi~i~-d~;-ã-;iI;;;;-

Concentraç~o comerciantes no total de 
Econ6mica vendedores (\) 

alface 83.6 17.4 

abobrinha 74.2 11 .9 

cebola 96.2 23.5 

laranja 95.0 24.9 

repolho 71.4 17.0 

tomate 89.0 19.0 

Fonte dos dados primários:CERGESP 

5.3.2 Elasticidade de Transmiss~o de Preços 

Os resultados da análise para a elasticidade de 

transmiss~o de preços entre o atacado (CERS~) e o varejões, para 

os produtos analisados, obtidos utilizando-se a equaç~o (3), na 

página 54, est~o na Tabela 16. 

O coeficiente de determinaç~o CR2 ) apresentou valores 

abobrinha, tomate e 

laranja. O repolho apresentou o menor valor (R2 = a,3a), porem o 

teste "t· foi significativo ao nlvel de 10\ para os coeficientes 

de regress~o das variáveis independentes. 

De um modo geral, para todos os produtos da CERS~ de 

Piracicaba, os valores para a elasticidade de transmiss~o de 
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preços para os varejaes foram menores do que a unidade, 

significando que uma variaç:~o de preço desses produtos na CE~S~ 

ocasiona uma variaç~o menos do que proporcional nos preços dos 

varejaes. ~ laranja é o produto que apresenta menor valor para a 

elasticidade de transmiss~o de preços (0,21), significando que 

para uma variaç~o de 10 ~ nos preços da CERS~, haverá uma 

variaç~o de apenas 2,1\ nos preços dos varejaes. ~ alface é o 

produto que apresentou o maior valor, uma vez que para uma 

variaç~o de 13\ dos preços na Ceasa, ocorrerá uma variaçlo de 

9,2\ nos preços dos varejaes. 

TRBElR 16. Regressaes lineares estimadas e coeficientes de 
elasticidade de transmiss~o de preço para 
alface, abobrinha, cebola, repolho, tomate e laranja 
para os niveis de atacado (CE~SR) e varejo (varejaes 
municipais),Piracicaba-SP,periodo 1985/89 

Produto 

alface 

abobrinha 

cebola 

repolho 

tomate 

laranja 

Inter- Coef. de regress~o das 
var.independentes 

131 ,14 
(0 ,78) 

2844,27 
(8,15)* 

Pa 

949,85 9,76 
(1,38)** (10,60)* 

1351 ,49 
(4,13)* 

3994,39 
(21,49)* 

0,87 
(14,69)* 

T 

1/18 
(0/30) 

-57,54 
(8/09)* 

-16,11 
(0,96) 

-14/96 
(1/7~n* 

-45/85 
(6,89)* 

-37,50 
(8/39)* 

R2 E 

0/92 

9,74 0,67 

9,75 

9/39 9,57 

'L 83 0}83 

0,21 

----------------------------------------------------------------Os valores entre parênteses abaixo dos coeficientes referem-se ao 
valor de 't" .~ variável dependente refere-se ao preço dos 
produtos ao nivel de varejo (varejaes municipais) e as variáveis 
independentes s~o Pa = preço no atacado (CERSR) e T = tempo.O R2 
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ê o coeficiente de determina~~o e E a elasticidade de transmiss~o 
de pre~o do atacado para o varejo. 

(*) e (**):estatisticamente significativo ao nivel de 10% e 29% 
de probabiLidade, respectivamente. 

Os resultados da anáLise da elasticidade de 

transmiss~o de pre~os entre a CE~5~ e as feiras-Livres est~o na 

Tabela 17. 

T~BEL~ 17. Regressões Lineares estimadas e coeficientes de 
elasticidade de transmiss~o de pre~o para 
alface, abobrinha, ceboLa, repolho, tomate e Laranja 
para os niveis de atacado (CE~5~) e varejo (feiras
livres), Piracicaba-SP, periodo 1885/89. 

Produto Inter- Coef. de regressl0 
das var.indep. R2 E 

-------------------
sec~~o Pa T 

----------------------------------------------------------------
a L f ac e 456,2 1,14 4,38 0,78 0,81 

(1,50)** (12,60)* (0,83) 

abobrinha 3680,8 1,02 -61,80 0,62 0,64 
(6,36)* (8,30)* (8, HD* 

cebola 2173,7 0,81 -16,48 9,66 0,70 
(2,41)* (8,50)* (0,74) 

repolho 1711,80 1,27 -33,10 0,61 0,76 
(4,21)* (8,30)* (3,20)* 

tomate 2333,32 1,27 -54,77 0,74 0,82 
(4,70)* (11,49)* (4,30)* 

laranja 4012,83 9,28 1,99 0,24 0,23 
(12,60)* (3,60)* (0.30) 

Os valores entre parênteses abaixo dos coeficientes referem-se ao 
valor de ·t".~ variável dependente refere-se ao pre~o dos 
produtos ao nivel de varejo (varejões municipais) e as variáveis 
independentes s~o Pa = pre~o no atacado (CE~5~) e T = tempo. 
O R2 ê o coeficiente de determina~~o e E e a elasticidade 
de transmiss~o de pre~o do atacado para as feiras. 

C*) e **): estatisticamente significativo ao nivel de 1e~ e de 
20% de probabilidade, respectivamente. 
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o coeficiente de determinaç~o (R2) apresentou valores 

abobrinha} cebola} tomate e 

repolho. R laranja apresentou o valor menor (R2 = 0}24), porém o 

teste Rt R foi significativo ao nlvel de 10\ para o coeficiente de 

regress~o da variável independente correspondente ao preço no 

atacado (Pa). 

De um modo geral J todos os produtos apresentaram 

valores menores que a unidade para a elasticidade de transmiss10 

de preços da CE~S~ para as feiras significando que uma variaç~o 

de preço desses produtos na CE~S~ ocasiona uma variaç~o menos que 

proporcional nos preços dos varej5es. 

~ laranja é o produto que apresenta menor valor para a 

elasticidade de transmiss~o de preços (0/23), sendo que para uma 

variaç~o de 10' nos preços da CE~S~, haverá uma variaç~o de 

apenas 2/3\ nos preços das feiras. O tomate é o produto que 

apresentou o maior valor, uma vez que uma variaç~o de 10\ dos 

preços na Ceasa provocarà uma variaç~o de 8,2 , nas feiras livres. 

Outro dado da análise é que, ao se comparar as 

elasticidades de transmiss~o de pre~o da CE~S~ para os varejaes 

"' com aquelas em relaç~o às feiras, observa-se que os coeficientes 

s~o mais eLevados para os varejaes, hà uma maior 

elasticidade de transmiss~o entre estes equipamentos. Isto pode 

ser explicado pelo fato de os produtos serem tabelados nos 

varejêSes, sendo que a Prefeitura toma como base para elaboraç1o 

das tabelas os preços médios da CE~S~ de Piracicaba, embora com 

alguma defasagem de tempo. 
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5.3.3 Margem de Comercializaç~o 

Na Tabela 16 temos os resultados encontrados para as 

regressaes estimadas relacionando as margens de comercializaç10 

para os produtos comercializados nos varejaes municipais e os 

preços no atacado ( CE~S~)J obtidos a partir da equaç~o (2) da 

página 53. (1) 

Os resuLtados mostram que para todos 05 produtos a 

margem do varejão tem reLação indireta com os preços da CE~S~ de 

Piracicaba J significando que quando há um aumento ( ou 

diminuiç~o) dos preços no atacado) os varejistas diminuem (ou 

aumentam a sua margem de ganho. 

Para a abobrinha J repolho J tomate e laranja) os 

coeficientes de i~tersecç~o são significativamente diferentes de 

zero ao nivel de 10~J indicando que a margem de comercializaç10 

desses produtos no varejão apresenta um componente fixo em 

é praticada uma politica mista de 

markup e componente fixo. 

(1) Em decorrência da forma como se definiram as equaç~es de 
margem de comercialização (equação 1 J pagina 52 e equação 2) 
pagina 53) e preço no varejo para cálcuLo da elasticidade de 
transmissão de preçoJ (equação 3 J página 55)1 prova-se 
matema~icamente que os interceptos são iguais nas equaçaes (2) e 
(3) e que o coeficiente do termo "preçoR no varejo <Pv) na 
equação (3) é igual ao mesmo termo na equação nÓmero 2) acrescido 
da unidade. ~ssim: 

Mv = Pv - Pa (1) 
Mv = a + b1Pa + b2T + E (2) 

Substituindo-se (1) em (2) temos que: 
Pv - Pa = a + b1Pa + b2T + E 
Pv = a + b1Pa + Pa + b2T + E 
Pv ,. a + Pa{ 1 + b1) + b2T + E 

Uma vez que definimos na equação (3): 
Pv = c + d1Pa + d2T + E 

então} temos que a = c e d1 = (1 + b1) 
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TÇlBELÇl 18.Regressões lineares relacionando as margens de 
comercializaçao dos varejões municipais em 
reLaç~o ao preço da CERSR de Piracicaba-SP/para 
aLface/ abobrinha, cebola, repoLho/ tomate e 
Laranja, periodo 1985189 

Inter- Coef. de regress~a das 
Produto 

secç:~o var.independentes R2 

----------------------------------------------------------------
alface 131 ,14 -0,17 1,18 0,40 

(0/78) (1,30)** (0,30) 

abobrinha 2844,27 -0,24 -57,54 0,64 
(8/15)* (3/0fiD* (8/00)* 

cebola 949,85 -0/24 -16,11 0/20 
(1,39)** (3/30)* (0,96) 

repolho 1351 ,40 -0,49 -14,06 0/34 
(4,13)* (3,90)* (1,70)* 

tomate 1951,90 -0,13 -45,85 0,55 
(7,33)* (2,14)* (6,80)* 

laranj a 3994,30 -0,76 -37 1 50 0 1 90 
(21,40)* (16,90)* (8,30)* 

----------------------------------------------------------------
Os vaLores entre parênteses abaixo dos coeficientes referem-se ao 
valor de -tU, Çl variável dependente refere-se aa preço dos 
produtos ao nivel de varejo (varej~es municipais) e as variáveis 
independentes s10 Pa = preço no atacado (CEÇl5R) e T = tempo. 
O R2 é o coeficiente de determinaçl0. 

C*) e (**): estatisticamente significativo ao nivel de 10\ e de 
20\ de probabilidade, respectivamente. 

~ análise dos coeficientes de regress~o da variável 

independente tempo indica que para a abobrinha, cebola, repolho, 

tomate e laranja ocorre uma diminuiç:~o no valor real da margem de 

comercializaç~o dos varejões com o decorrer do tempo. ~ margem 

para alface apresenta comportamento inverso. 
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Os resultados para alface, para a intersec~~o, indicam 

que n~o h~ um componente fixo na margem de comercializa~~o. O 

coeficiente de regress~o da vari~vel independente relativa ao 

pre~o da CERSR (Pal e estatisticamente significativo ao nivel de 

20\1 coerente com o fato de a Prefeitura Municipal utilizar os 

dados da CERSR como base para o tabelamento dos pre~os dos 

varej5es. 

Na Tabela 18 temos os resuLtados encontrados para as 

regress5es estimadas para as margens de comercializaç~o entre a 

CERSR e as feiras-livres, obtidas de acordo com a equação (2), 

descrita na pagina 52. 

Os valores para os coeficientes de determinaç~o CRZ) 

apresentaram-se baixos para todos os produtos , com excess~o da 

laranja. No entanto o teste -t· apresentou valores significativos 

ao nivel de 10\ para os coeficientes de regress~o da variavel 

independente relativa ao pre~o no atacado (Pa) para cebola, 

repolho, tomate e laranja. Para a alface o nivel estatlstico de 

signific~ncia foi somente de 20~. 

Os resultados mostram que para cebola e laranja a 

margem de comercializaç~o das feiras-livres tem relaç~o indireta 

com os preços da CERSR, enquanto que para alface, repolho e 

tomate, as margens das feiras-livres têm rela~~o direta com os 

preços da CERSR de Piracicaba, significando que quando há um 

aumento (ou diminuiç~o) dos preços no atacado, os feirantes 

aumentam (ou diminuem) a sua margem de ganho. Os resuLtados para 

abobrinha indicam que n~o há reLaç~o da margem de comerciaLizaç~o 

com o atacado. 
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T~BEL~ 19. Regressões Lineares estimadas das margens de 

Produto 

aLface 

abobrinha 

cebola 

repolho 

tomate 

laranja 

comercializaçao das feiras-livres em relaç~o à CERSR 
de Piracicaba-SP,para alface, abobrinha, cebola, 
repolho, tomate e laranja, periodo 1985/89 

Inter- Coef. de regress~o das 

secç~o var.independentes R2 

Pa T 

456,21 0,14 4,38 9,19 
( 1 ,51) ** (1,60)** (0,63) 

3689,92 0,18 -61,80 9,37 
(8,38)* (0 j 13) (5,23)* 

2173,76 -0,19 -16,48 9,10 
(2,41)* (2 1 03) * (3,74) 

1711,93 0,27 -33,11 9,20 
(4,21)* (1,78)* (3,20)* 

2333,3 0,27 . -54,77 9,32 
(4,79)* (2,43)* (4,39)* 

4012,94 -0,71 1,99 0,64 
(12,25)* (8,97)* (0,25) 

----------------------------------------------------------------
Os valores entre parênteses abaixo dos coeficientes referem-se ao 
valor de -tU .R vari~vel dependente refere-se ao preço dos 
produtos ao nivel de varejo (feiras- livres) e as variáveis 
independentes s~o Pa = pre~o no atacado (CE~5R) e T = tempo. 

(*) e (**):estatisticamente significativo ao nlvel de 10~ e de 
20\ de probabilidade, respectivamente. 

R análise do coeficiente de regress~o da variável 

independente tempo indica que para abobrinha, cebola, repolho e 

tomate ocorreu uma diminui~~o no valor real da margem de 

comercializa~~o das feiras, com o decorrer do tempo. 
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6.CONCLUSOES 

o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

Politica de Centrais de Abastecimento l tomando-se como estudo de 

caso a CEASA de Piracicaba. 

A análise em relaç~o ao processo inicial de estudos 

para a sua implantaç10 demonstra que, apesar de transcorridas 

duas decadas da inaugura~1o da CEAGESP em S~o Paulo, a qual 

serviu praticamente de modelo para o programa a nivel federal, e 

das recomendaç~es propostas nos estudos de avaliaç10 das centrais 

em operaç~o, a CEAS~ de Piracicaba acumulou uma série de erros em 

seu planejamento inicial. 

O primeiro probLema surge em relaç10 aos pr6prios 

critérios estabeLecidos para a seleç10, extremamente flexiveis, 

que acabam perdendo sua funç~o de orientar a escolha adequada, 

técnica e econOmicamente} dos municipios destinados a receberem 

uma CentraL de Abastecimento. 

Observa-se que o municipio de Piracicaba n~o se 

enquadrou em nenhum dos critérios pré-estabelecidos, ficando a 

sua escolha respaldada apenas pelo fato de terem os estudas 

efetuados pela CEAGESP em 1878 indicado elevada taxa de 

crescimento da populaç10 ~ à existência de um mercado 

atacadista tradicional em atividade. O crescimento da populaç~o 

n~o apresentava, na realidade, um crescimento excepcional, pois a 

taxa para o periodo analisado nos estudos iniciais foi de 113~ ao 

ano. Os referidos estudos também n~o analisaram com 
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profundidade o papel que exercia a estrutura atacadista entl0 

existente e o seu potencial para atender a futuras futuras, 

talvez através de adaptaç5es da mesma, com menor gasto para os 

cofres póblicos e menor interferência dentro do sistema. 

Provavelmente isto deve ter sido motivado pela existência de um 

critério, n~o explicitado e preponderante, que é a existência de 

força politica, a nivel estadual, que deve ter tido um grande 

peso na escolha do municipio. E é exatamente pelo fato de 

existir essa força politica e por ser contraria à politica 

local, é que criou-se um confronto com o poder municipal. ~ 

partir dai os problemas foram se acumulando. Uma vez n10 

conseguido o terreno através da Prefeitura Municipal, para que a 

verba n~o fosse perdida pelo municipio, a CE~S~ foi construida em 

local n~o adequado, e este fato parece ser fundamental para 

os demais problemas surgidos - uma central de abastecimento n10 

pode ser instalada de forma artificial dentro de um sistema de 

comercializaç~o. 

~ comparaç~o entre o antigo entreposto municipal, 

extinto com a inauguraç10 do CE~SR, demonstrou que houve um 

decréscimo de 8,8' no nómero de vendedores que operavam no 

local e um decréscimo de 42,8 , no volume comercializado por 

vendedor. Isto n~o significa que houve uma queda no comércio 

atacadista de Piracicaba, mas sim que os vendedores preferem 

comercializar os seus produtos marginalmente, apesar da 

proibiç~o da prefeitura local. Isto é comprovado pelo aumento do 

movimento de atacadistas em frente ao mercado municipal, no 

centro da cidade, onde se estima um volume de 30' do total da 

comercializaç~o do municipio e das entregas que s~o feitas por 

82 



produtores 

diretamente 

e 

em 

vendedores} durante a noite 

restaurantes, supermercados} 

e pela madrugada, 

quitandas, etc. 

Em reLa~~o à comparaç~o do movimento de 

comerciaLiza~~o da CERSR de Piracicaba com as demais centrais do 

interior} observa-se que ano a ano ela vem caindo na 

cLassificaçao. Em 1887 a CERSR de Piracicaba situava-se em quarto 

lugar no Estado} passando para o quinto lugar em 1888 e para o 

sétimo lugar em 1989. 

~ análise efetuada dentro da CE~SR n~o é menos 

negativa. Rlém dos problemas de locaLiza~~o, já citados} a CERSR 

n~o presta nenhum servi~o de comercializa~~o aos seus usuários, 

como orientaç~o em rela~~o à padroniza~~o e à classifica~~o de 

produtos' e dotaç~o de um serviço de informaç~o de mercado. Isto 

significa que além de um isolamento geográfico, a CERSR de 

Piracicaba está isolada em termos de comunica~~o com outros 

centros de produ~10 e de comercializa~~o. 

~ssim, pode-se concluir que a CE~SR de Piracicaba nl0 

executa as fun~~es que dela s~o esperadas, como uma estrutura 

moderna de comercializa~10. 

Com relaç~o à estrutura de mercado} os resultadas 

demonstram que a CE~SR de Piracicaba apresenta um alto grau de 

desigualdade e de concentraç~o de vendedores para todos os 

produtos analisados (alface, abobrinha} cebola} repolho, tomate e 

Laranja). 

o Indice de 5ini estâ muito próximo da unidade para 

os produtos analisados, variando entre 0}94 e 0,97. 

O Indice de Concentraç~o Econ6mica para os oito 
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maiores vendedores para cada produto também foi elevado, variando 

entre 0,72 e 0,96, enquanto que o lndice de Hirschman-Herfindahl 

apresentou valores elevados em relaç~o àqueles esperados em uma 

distribuiç~o perfeita. 

Os resultados para a elasticidade de transmiss~o de 

preço 

todos 

da CE~S~ para os varejões e para as feiras-livres foram 

menores que a unidade, demonstrando que no geral uma 

variaç~o de preços na CE~S~ é transmitida menos que 

proporcionalmente. Os resultados para os varejaes foram: alface, 

0,92j abobrinha, 0,67j cebola, o,87j repolho, 0,57j tomate, 0,83 

e laranja, 0,21. Para as feiras-livres s~o: alface} 0,81j 

ab-obrinha, 0,64; cebola} 0,70jrepolho, 0,76j tomate, 0}82 e 

laranja, 0,23. Observa-se que a elasticidade de transmiss~o de 

preço é maior nos varejões do que nas feiras-livres, 

provavelmente pelo fato deste equipamento ter seus produtos 

tabelados pela Secretaria Municipal de ~bastecimento a qual toma 

por base, embora com defasagem de tempo, a CE~S~ de Piracicaba. 

Em relaç~o às margens de comercializaç~o, observa-se 

que há uma parte fixa independente dos preços do atacado para 

todos os produtos analisados, com excess~o do alface nos 

varejões. ~s margens dos varej10 tendem a ser inversamente 

proporcionais aos preços da CE~S~. Em relaç~o às feiras livres o 

fato n~o se verifica com tanta intensidade, 

inversa apenas a cebola e a laranja. 

De acordo com a análise 

apresentando margem 

pode-se concluir 

finalmente que a CE~S~ de Piracicaba n~o atende a maior parte dos 

objetivos propostos pela Polltica de Centrais de ~bastecimento: 

a) n~o reduziu os custos diretos de comercializaç~o ao nlvel de 
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atacado, uma vez que n~o contribuiu para diminuir as perdas 

fisicas e de valor, de embalagens e fretes. Em relaç~o a este 

óltimo, houve elevaç~o dos custos em virtude do aumento da 

dist~ncia em relaç~o aos locais de produç~o e de distribuiç~o dos 

produtos. 

b) n~o reduziu os custos indiretos de comercializaç~o, uma vez 

que o volume comercializado por vendedor teve uma queda na 

transfer@ncia da comercializaç~o do antigo entreposto municipal 

para a CE~S~j 

c) n~o ofereceu os meios necessarios para o melhoramento da 

qualidade dos produtos ali comercializados, pelo 

introduziu novos fatores de perda de qualidade 

contrário 

Chorário 

inadequado, estradas inadequadas), 

d) n~o propiciou condições para criaç~o de um sistema de 

informaç~o de mercado; 

e) aumentou os custos do comércio varejista, em consequ@ncia da 

maior dist~ncia e da falta de transporte urbano para suas 

instalações; 

f) n~o contribuiu para aperfeiçoar o mecanismo de formaç~o de 

preços, uma vez que sua estrutura de mercado é altamente 

concentrada e aliada 

mercado; 

a uma total aus@ncia de informaç~o de 

g) n~o contribuiu para eliminar os problemas urbanisticos, o que 

se comprova peLa perman@ncia de pontos tradicionais de comércio 

atacadista no centro da cidade e pelos caminhões parados ao longo 

das avenidas. 

o sistema de comerciaLizaç~o n~o se modernizou o bas-
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tante, como se observa pela continuidade de práticas comerciais 

que resistiram ao tempo, n~o por causa da 

pela ausência sistemática e continua de uma 

abastecimento. 
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7.SUGESTCES 

R análise efetuada no presente trabalho deixa cLara a 

import~ncia de uma vis~o sistêmica do abastecimento, no contexto 

de uma economia em crescimento onde a urbanizaç~o coloca press5es 

cada vez maiores sobre o abastecimento e as limitaç5es ~ 

dificuldades trazidas por soluç~es concebidas de vis5es estreitas 

da problemática global ou por press5es politicas. 

N~o se justifica, com os problemas de escassez de 

recursos das áreas governamentais para programas de cunho social, 

continuar a dispersá-Los em investimentos vultosos, baseados em 

critérios nem sempre econ8mica, técnica e socialmente 

justificados. 

Consideramos necessário, dentro da já divulgada 

Hmul,icipalizaç~o das centrais de abastecimento' pelo Governo do 

Estado, a realizaç~o de estudos das estruturas existentes, n~o 

somente em termos de desempenho regional mas da integraç~o entre 

entre as diversas regi5es, no sentido de buscar racionalizar o 

abastecimento no Estado. Certamente isto n~o ocorrerá peta 

simples transferência do problema de abastecimento da área 

estadual para a municipal. 

~ necessária a elaboraç~o de um Plano Estadual de 

~bastecimento, o qual deverá ter um enfoque global e sistêmico, 

baseando-se nesses diagn6sticos completos e propondo soluç5es 

gerais apropriadas às condiç~es especificas observadas e 

diagnosticadas. 

Para minimizar o problema de ingerências politicas 

partidárias, sugerimos a formaç~o de Conselhos Regionais de 
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~bastecimento, que dever~o contemplar no processo de planejamento 

os interesses dos diversos grupos Ligados ao abastecimento, 

através da representaç~o de 6rg10s públicos interessados, das 

associaç5es de comerciantes e de produtores, de técnicos e 

pesquisadores da àrea de abastecimento, etc. 
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Tabela 20 -. Pre~os e quantidades comercializadas de repolho no 
varejo (varej~o e feira) e atacado (CEASA) , municipio 
de Piracicaba-SP .Período 1985/1989. 

m@s/ pre.;;o pre.;;o pre.;;o quanto quant 
ano varej~o feira CEASA total regi~o 

Cz$/kg Cz$/kg Cz$/kg CEASA CEASA 

0385 386 899 280 4454 219 
0485 420 810 303 4682 390 
0585 516 898 441 3538 312 
0685 931 1373 579 2394 234 
0785 1221 2176 888 4226 1095 
0885 1048 2054 852 5556 1972 
0985 1013 2051 679 4813 2358 
1085 850 1849 453 5126 2056 
1185 765 2026 793 4688 1887 
1285 1338 2262 1014 3940 534 
0186 2433 3650 2180 4130 121 
0286 2267 5578 2145 9532 170 
0386 2400 5510 2495 6893 284 
0486 2650 5980 2708 7227 1013 
0586 2750 5550 2884 10546 3517 
0686 2640 3070 2519 7302 2567 
0786 2250 3200 2071 5049 2608 
0886 2000 3450 2096 7077 4925 
0986 1200 3460 1440 9069 6342 
1086 1250 3230 1428 7476 5319 
1186 1330 2990 1307 4308 3111 
1286 1730 3020 1854 4419 2079 
0187 3040 6570 3193 5868 1032 
0287 5400 9590 4109 6068 1132 
0387 10500 13050 5138 6106 1369 
0487 5880 13740 7275 8688 1109 
0587 5500 10500 5842 9212 3487 
0687 9750 10520 5676 8786 3532 
0787 10500 9940 4983 13027 6177 
0887 11270 11590 6759 6392 2584 
0987 12130 12760 7610 6948 5343 
1087 11000 10200 8500 4858 3561 
1187 12500 11470 10766 4496 2817 
1287 14000 13080 10875 5920 3798 
0188 15000 16050 9639 7041 2323 
0288 14630 18130 8875 6813 499 
0388 16880 18180 11919 7334 860 
0488 20300 28900 21017 6813 1061 
0588 36080 73900 25977 4843 762 
0688 39580 85910 38549 7359 3253 
0788 40000 90600 51763 7090 3150 
0888 40000 90040 49696 10081 6235 
0988 40000 87417 58908 9815 5798 
1088 40000 96100 54211 5851 4123 
1188 40000 85500 41403 4529 3529 
1288 50000 122870 50000 3007 1349 
0189 110000 300000 407500 2975 731 
0:.::89 350000 630000 347000 2942 112 
0389 230000 800000 468000 4348 309 

Fonte:CEAGESP 
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TabeLa 21. Preços e quantidades comerciaLizadas de L a r an j a no 
varejo Cvarej~o e feira) e atacado (CE~S~)J municipio 
de Piracicaba-SP J per iodo 1985/1989. 

mês/ preço preço preço quant.Ct) qu ant . ( t) 

ano varej~o feira CE~S~ totaL regilo 
Cz$/kg Cz$/kg Cz$/kg CE~S~ CE~S~ 

03.85 1633 1796 1191 9610 2374 
04.85 1733 1779 1119 8462 1571 
05.85 1808 1820 1109 5835 1314 
06.85 1877 1780 1098 3207 1110 
07.85 1942 1630 1389 10340 3235 
08.85 2052 2239 1583 11599 3160 
09.85 2136 2317 1728 12166 3280 
10.85 2437 2607 1884 14185 3401 
11.85 2972 3364 2467 16279 2745 
12.85 3167 2789 3105 14226 2386 
01.86 3542 4582 2779 15563 2685 
02.86 3780 5966 2925 13886 3167 
03.86 3750 4420 3180 15058 3265 
04.86 3730 4860 2280 16825 3255 
05.86 3750 4750 2282 18061 1900 
06.86 3920 5250 2370 16574 1752 
07.86 4120 5480 2450 17923 1894 
08.86 4050 5340 2150 24702 2588 
09.86 4080 5370 2290 27538 2954 
10.86 4180 5030 2330 28713 3426 
11.86 4500 6810 3070 23318 2584 
12.86 5000 7310 3160 22340 3373 
01.87 568~ 6690 2270 26953 3443 
02.87 5310 7040 3000 23356 2771 
03.87 4920 7600 2150 24785 3045 
04.87 5480 8390 2450 16216 2183 
05.87 6950 9220 2370 14115 2559 
06.87 8040 10010 6050 13818 3835 
07.87 10750 12840 6977 20111 6151 
08.87 12370 15680 8516 17762 6638 
09.87 14240 22100 12721 18645 6405 
10.87 17250 20000 16015 18758 6465 
11.87 20950 25920 23066 17357 4480 
12.87 26080 32310 24739 15544 3990 
01.88 31310 38180 42852 14177 4510 
02.88 31250 56810 61033 12274 4015 
03.88 33500 53980 60731 12398 1841 
04.88 47750 58270 35889 10906 3142 
05.88 51650 65790 46508 10062 3312 
06.88 54440 70510 40347 10424 3553 
07.88 65050 92810 50129 12368 4966 
08.88 85415 127695 84410 13278 4983 
09.88 102500 170180 133804 14511 5482 
10.88 158556 230325 211179 13314 5682 
11.88 188830 260680 258257 11627 5258 
12.88 246600 425880 321246 10954 5353 
01.89 334668 500000 308979 10704 4586 
02.89 380000 700000 296713 10453 3818 
03.89 380000 770000 438581 13714 3993 

Fonte: CE~GESP 
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Tabela 22_. Pre(i:os e quantidades comercializadas de abobrinha no 
varejo (varej~o e feira) e atacado (CEASA) , municipio 
de Piracicaba-SP .Período 1985/1989. 

pre!.;:o pre!.;:o pre!.;:o quanto quant 
mês/ varej~o feira CEASA total regi~o 

ano Cz$/kg Cz$/kg Cz$/kg CEASA CEASA 

0385 1435 1341 738 1822 1010 
0485 1375 1214 740 1922 1317 
0585 1635 1838 1132 1496 975 
0685 2316 2826 1524 1070 632 
0785 3182 4256 1956 1154 792 
0885 2669 4363 1822 1910 1472 
0985 2839 4302 1678 1977 1579 
1085 1931 3875 1327 2438 2115 
1185 3108 4826 1491 2448 1448 
1285 2742 3618 1688 2701 1677 
0186 3586 4948 2275 2988 2014 
0286 4067 5090 3001 4422 3740 
0386 3690 5790 2661 3087 2049 
0486 3640 4940 2323 4433 3158 
0586 4660 6440 3512 5828 4176 
0686 3670 7330 3612 3834 2552 
0786 5240 6280 3946 2413 1649 
0886 5630 8250 4886 3823 1567 
0986 5190 8370 3817 4005 2112 
1086 3920 7860 3313 4237 2070 
1186 4030 7170 2369 3648 2111 
1286 5470 6930 3087 2841 1886 
0187 6890 10410 3982 2513 1783 
0287 11490 14760 8351 2097 1173 
0387 10500 11450 8240 3611 1847 
0487 10500 11260 6227 2999 2246 
0587 11080 12700 6235 3075 1941 
0687 14760 13760 8724 2877 1958 
0787 13520 17320 7632 4042 2575 
0887 19250 19800 11954 2104 1361 
0987 16630 20330 14985 2194 958 
1087 13300 21040 15764 3160 1706 
1187 15500 19080 16239 2940 1695 
1287 11120 18770 12583 4485 2820 
0188 17330 22910 14268 3272 1802 
0288 19500 37970 8351 3308 2186 
0388 19420 32360 24268 4657 3176 
0488 30910 45470 26526 3325 2417 
0588 52500 65130 48860 2473 1234 
0688 100830 125420 107360 1452 591 
0788 87750 130820 77237 2595 1531 
0888 118130 177015 137535 1733 1112 
0988 129100 186105 154471 2217 850 
1088 139000 227320 145259 3321 1602 
1188 111200 262500 146212 3161 1481 
1288 155500 188500 131310 1793 1150 
0189 260000 370000 294831 2558 1191 
0289 370000 610000 462857 3324 1231 
0389 440000 880000 586190 3895 2233 

Fonte:CEAGESP 
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Tabela 23.. Pre~os e quantidades comercializadas de alface no 
varejo (varej~o e feira) e atacado (CEASA) , municipio 
de Piracicaba-SP .Periodo 1985/1989. 

prel:;:o prec;o prec;o quanto quant 
mês/ varej~o feira CEASA total regi~o 

ano CZ$/kg Cz$/kg Cz$/kg CEASA CEASA 

0385 592 767 720 4995 4817 
0485 766 914 600 7223 6643 
0585 600 867 680 6299 5882 
0685 620 855 760 5376 5121 
0785 675 994 650 7511 6966 
0885 700 939 550 9131 7904 
0985 700 969 540 9691 8997 
1085 700 975 . 520 11150 10745 
1185 1020 1187 860 9792 9764 
1285 1413 1186 1570 8774 8742 
0186 2933 2715 2360 5956 5539 
0286 4500 5657 3860 4743 4568 
0386 3460 4310 2800 7403 7284 
0486 2810 3740 2530 7893 7322 
0586 2750 3960 2410 8740 8087 
0686 2420 4230 2290 7046 6751 
0786 2260 3900 1770 6443 6350 
0886 1650 3640 1590 7423 7092 
0986 2660 3570 2460 5605 5250 
1086 2160 3770 1870 7244 6905 
1186 2100 4060 1780 6363 6134 
1286 4500 4550 3373 4320 4146 
0187 5880 8490 4880 5806 5786 
0287 7880 11430 7008 2995 2827 
0387 5500 9300 5143 5384 4930 
0487 5310 8320 4883 5952 5324 
0587 10400 11280 8435 3854 3415 
0687 10380 12130 8796 4381 3987 
0787 5630 9680 3861 7946 6917 
0887 3900 7670 3353 5944 4055 
0987 4000 7220 4082 4056 3492 
1087 7000 8460 5173 5820 5039 
1187 7500 9080 5417 5827 5007 
1287 11300 13310 6105 4699 3850 
0188 16400 23680 9670 4270 3350 
0288 20000 31860 13125 5398 4438 
0388 17500 31391 14067 7646 6459 
0488 17500 28970 16509 8014 6761 
0588 30000 37050 28459 3648 3193 
0688 30000 46550 36563 4408 3796 
0788 28000 42730 22872 5253 4423 
0888 21250 36350 21922 6016 4871 
0988 22500 37000 23760 5981 4749 
1088 41500 57200 42983 5164 4754 
1188 61250 89790 70328 4727 3850 
1288 76250 90310 62062 4978 3689 
0189 300000 340000 206031 4731 3775 
0289 390000 510000 350000 4483 3862 
0389 400000 550000 455000 5858 4590 

Fonte:CEAGESP 



Tabela 24 . PreG:os e quantidades comercializadas de cebola no 
varejo (varejâo e feira) e atacado (CEASA) , municipio de 
Piracicaba-SP .Periodo 1985/1989. 

preG:o prec;o prec;o quant quant 
m@s/ varej~o feira CEASA total regiâ:o 
ano Cz$/kg Cz$/kg Cz$/kg CEASA CEASA 

03.85 948 1058 792 9070 1183 
04.85 875 1082 886 13213 1126 
05.85 1137 1947 2177 10436 662 
06.85 3022 3049 5465 7659 197 
07.85 7651 7759 5907 6618 302 
08.85 6470 7753 4890 8210 333 
09.85 3544 6074 2581 9423 44 
10.85 2088 3685 2240 13592 1020 
11.85 2527 2949 1765 16066 1623 
12.85 1779 2511 3458 13206 1410 
01.86 4346 3975 4630 13133 2153 
02.86 5016 7115 4561 12857 992 
03.86 4840 6510 4175 12769 264 
04.86 3980 5860 3861 13068 713 
05.86 4050 6000 4006 15969 726 
06.86 4040 5960 3733 15672 48 
07.86 5130 6170 3635 10939 85 
08.86 4620 6960 4054 16184 335 
09.86 3670 5680 4903 18315 1203 
10.86 4870 6440 3741 18559 3453 
11.86 4030 7360 2770 15784 2429 
12.86 3000 5580 3029 12692 1295 
01.87 3580 4980 3555 15498 1527 
02.87 3880 5580 3555 18098 1434 
03.87 5890 7440 5658 12724 1551 
04.87 10550 11940 10211 14391 813 
05.87 17750 18560 14467 14280 935 
06.87 12920 15110 12405 13904 1733 
07.87 13700 16340 12833 15167 2068 
08.87 7630 11470 8584 13531 2717 
09.87 4420 8240 5384 11362 1752 
10.87 5800 7560 5159 13784 1877 
11.87 6330 7990 5479 13380 1992 
12.87 12500 12600 7336 17813 2428 
01.88 21500 26630 11355 15650 2445 
02.88 22250 38910 29696 15798 1325 
03.88 38000 57061 39013 12440 2705 
04.88 68500 151670 80571 14053 1384 
05.88 72920 96050 88291 14184 685 
06.88 89170 130900 114669 13784 1047 
07.88 118670 141347 139068 11831 348 
08.88 155750 189632 175726 11636 552 
09.88 199750 235500 185769 12139 1098 
10.88 158000 237720 173784 13212 329 
11.88 100920 157500 139725 13439 665 
12.88 125000 163700 130174 12303 978 
01.89 280000 340000 203587 13111 760 
02.89 280000 390000 277000 13919 541 
03.89 300000 400000 289500 14657 1021 

>="l'"'\n+e:CEAGESP 
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Tabela 25 .Pre~os e quantidades comercializadas de tomate no 
varejo (varej~o e feira) e atacado (CEASA) , municipio de 
Piracicaba-SP • Período 1985/1989 . 

prel;o prel;o prel;o quant quant 
m@s/ varej;3:o feira CEASA total regiâ:o 

Cz$/kg Cz$/kg Cz$/kg CEASA CEASA 

0385 954 1011 . 612 20137 2138 
0485 672 972 462 27313 8469 
0585 1466 1594 900 20618 8713 
0685 1580 1940 1138 13922 8957 
0785 1438 2106 996 23026 13697 
0885 1647 2107 1123 24067 7844 
0985 1832 2280 1110 27884 6990 
1085 1629 1932 873 28801 10415 
1185 1835 2082 1125 27177 6649 
1285 2074 2366 1416 37060 8523 
0186 4150 4638 2449 29625 6121 
0286 6175 10667 4759 30875 3241 
0386 7290 9750 5462 22092 1028 
0486 7370 11900 6934 19580 37232 
0586 7250 12350 3714 34232 22081 
0686 5520 7360 3276 24218 14606 
0786 3970 6370 3024 22780 13272 
0886 4140 5620 2730 26387 13651 
0986 4070 5830 2272 25601 5958 
1086 4240 5860 2486 21299 7114 
1186 4730 6270 3421 21124 5905 
1286 4970 6930 3120 19862 2906 
0187 5160 7220 3537 34886 2722 
0287 11660 14820 7904 20534 2165 
0387 8340 10660 6744 35733 3405 
0487 12840 17080 10113 23710 3289 
0587 10230 15880 8514 24330 4883 
0687 9850 14230 7161 25441 17748 
0787 6940 13260 4767 29181 25580 
0887 14000 22200 11328 20372 9637 
0987 12590 23940 11883 21265 7225 
1087 12390 20750 10653 24815 11500 
1187 16560 23340 11303 19758 5910 
1287 17650 25400 12452 21452 925 
0188 9880 18170 11140 25721 1182 
0288 17250 23640 11828 30245 727 
0388 16500 23490 15172 28409 1429 
0488 43800 53670 36423 23266 3781 
0588 49380 71320 36506 20955 4417 
0688 65000 76440 54573 20904 5405 
0788 63750 88430 62398 22469 10953 
0888 64940 93820 70376 24347 11679 
0988 73750 124000 76959 25294 7034 
1088 105580 174800 140615 23881 3916 
1188 134550 174000 141231 25126 7564 
1288 130000 173060 169948 29784 4674 
0189 310000 470000 401374 23051 2433 
0289 530000 670000 632800 25317 192 
0389 740000 1050000 830800 28468 874 

Fonte:CEAGESP 
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TABELA 2~. Indice de Concentraç~o econOmica para o maior, os 
quatro e os oito maiores vendedores de 
alface,abobrinha,cebola,repolho,tomate e laranja, na 
CEASA de Piracicaba,periodo 1985/1989. 

alface abobrinha cebola repolho tomate laranja 

maior 
vendedor 0.21 0.38 0.24 0.35 0.21 0.19 

4 maiores 0.57 0.59 0.74 0.55 0.65 0.81 
vendedores 

8 maiores 0.99 0.74 0.96 0.72 0.89 0.95 
vendedores 

Fonte de dados:CEAGESP 
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