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Palavra do Presidente
A tipicidade do período que vivemos, em função das consequências ocorridas pela pandemia, nos levou a buscar
inovações e posicionamentos nunca antes vistos, como instrumentos necessários a preservação da vida.
Nossas autoridades, nas diversas esferas de Governo, em especial os posicionamentos tomados pelo Governo do Estado
do Paraná, ao período em que vivemos, nos auxiliou em muito nas ações de preservação da saúde do corpo funcional,
e usuários, de forma geral, das Unidades Atacadistas da CEASA/PR, quais sejam, Curitiba e Sede
Administrativa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel.
Focado na sustentabilidade de suas ações, como ícone evidencia-se diversas ações, dentre as quais os esforços envidados
que trouxeram resultados altamente positivos, pois em apontamento de resultados, nos enquadramos como Instituição
não dependente de recursos financeiros do Governo, onde aportamos recursos originários do resultado financeiro do
último exercício, com a distribuição de dividendos à Acionistas, e de forma indireta, porém demonstrando acertos da
política estabelecida, com o grande volume de comercialização ocorrida.
Aos Colaboradores, coube políticas de pessoal, buscando valorizar a carreira com pautas de benefícios, segurança,
aporte de carreira, dentre outras políticas.
O cumprimento do objeto, originário de sua criação, concernentes às políticas públicas, ficou evidenciado nos avanços
junto à sociedade paranaense, principalmente no contexto da proteção e geração de renda ao pequeno Produtor Rural
paranaense.
Ao presente documento demonstramos nossa condição de busca pela legalidade, sustentabilidade, economicidade,
demonstrada através dos índices econômicos financeiros da instituição, com evidências ao presente documento, nas
áreas ambiental e social.
Apresento agradecimentos aos envolvidos, Governo do Estado do Paraná, Sistema SEAGRI, Corpo Funcional,
Parceiros, Usuários, Clientes, Atacadistas e Produtores Rurais, pelo desempenho demonstrado em números, no
período em que vivenciamos no presente e anterior exercício.
Eder Eduardo Bublitz
Diretor Presidente
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PONTOS FOCAIS
A solidez institucional é apresentada em três pontos fundamentais, apresentados como
sustentabilidade da organização.
Econômica Financeira
A solidez econômica e financeira da instituição está evidenciada nos índices apresentados e
validados pelos meios de gestão e atendimentos dos princípios legais usuais, pois em seu contexto,
garantem a gestão e fortalecimento dos demais pontos focais.
Social
Proporcionar saúde, bem-estar, garantias trabalhistas, visão de futuro clara, e valorização do capital
humano são posicionamentos inegociáveis da atual gestão.
Ocupando o mesmo ranking organizacional do ponto acima, a sociedade paranaense também
recebe das políticas e meios de contribuição social dos agentes participantes, grande aporte de
víveres destinados única e exclusivamente a vulneráveis de alimentos, com outro ponto,
fundamental, na participação de Associações de Recicladores que ganharam dignidade e suas ações
no interior das Unidades Atacadistas da CEASA/PR, contribuindo sobremaneira ao próximo
ponto.
Ambiental
Dada as características da instituição, o apelo ambiental é fundamental, na gestão, pois nossa
geração de resíduos se transformou em ação nobre, contribuindo triplamente ao meio ambiente,
como geração de energia, auxiliando no tratamento de lodo de esgoto e redução de volumes
lançados em aterro sanitários, além de componentes resultantes do processamento para usos
diversos.
Por fim, a busca pela certificação ambiental ISO 14.001, com vistas a concluí-la no próximo
exercício, coroa de forma positiva a gestão ambiental da instituição.
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PERFIL ORGANIZACIONAL
CEASA/PR - Abastecimento com Segurança Alimentar
A Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – CEASA/PR, empresa de economia mista
vinculada ao sistema SEAB, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Estado
do Paraná, administra 05 (cinco) Unidades Atacadistas de hortigranjeiros em Curitiba, Londrina,
Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel.

Operam nas 05 (cinco) Unidades Atacadistas da CEASA/PR, 740 Empresas Permissionárias,
sendo 624 (seiscentas e vinte e quatro) ligadas diretamente ao atacado de hortigranjeiros e flores.

Estão cadastrados junto aos Mercados de Produtores das Unidades Atacadistas, 6.934 (seis mil
novecentos e trinta e quatro) Agricultores Rurais, dos quais 1.851 (mil oitocentos e cinquenta e
um) ativos, que negociam diretamente suas produções em espaços próprios.

São comercializados, em média, por ano, através das Unidades Atacadistas da CEASA/PR, cerca
de 1 milhão e 250 mil de toneladas de hortigranjeiros, sendo que a Unidade Atacadista de Curitiba
responde por 65% do volume total (702 mil toneladas), seguida por Londrina, com 13,5%;
Maringá, com 10,2%; Foz do Iguaçu, com 6,1%; e Cascavel, com 5,2%.

A previsão para o ano de 2020 é que as 05 (cinco) Unidades Atacadistas da CEASA/PR
movimentem mais de 3 bilhões em comercialização.

Circulam em média, por dia, nos Mercados Atacadistas das 05 (cinco) Unidades cerca de 12 mil
veículos e 26 mil pessoas, entre Permissionários, Agricultores (Produtores Rurais), Comerciantes,
Empregados, Autônomos que ajudam a gerar 20 mil empregos diretos e outros 53 mil empregos
indiretos.
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Mercado de Flores
As Unidades Atacadistas da CEASA/PR dispõem de espaços específicos para a comercialização
de flores, plantas ornamentais, aromáticas, medicinais, condimentares, frutíferas e insumos para
jardins.

Em Curitiba o Mercado de Flores tem um pavilhão próprio, com área de 1.725 metros
quadrados, onde operam 22 Permissionários que comercializam, em média, por mês, 55 mil quilos
de produtos.

Boas Práticas de Comercialização
A CEASA/PR adotou também o projeto Boas Práticas de Comercialização.

Essa ação busca orientar Agricultores e Permissionários Atacadistas no cumprimento das normas
sanitárias vigentes, seja no acondicionamento do produto através de embalagens apropriadas,
como no destino dos resíduos sólidos gerados no processo de compra e venda de produtos.

Redução constante de resíduos orgânicos
Na Unidade Atacadista de Curitiba da CEASA/PR, por exemplo, os resíduos orgânicos gerados
correspondem a cerca de 35 toneladas por dia, sendo que hoje aproximadamente 50% desse
volume já é transformado em composto orgânico, que acaba retornando à agricultura.

Geração de energia com resíduos orgânicos
Em parceria com a SANEPAR, foi firmado Convênio de Cooperação Técnica com a empresa CS
Bioenergia, para repasse da maior parte dos resíduos orgânicos do Atacado, para os trabalhos da
usina de biogás, com o fim de geração de energia.
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ISO 14.001
A CEASA/PR vem empregando esforços no sentido de obter até o primeiro trimestre de 2022 a
certificação da Norma Brasileira, ISO 14.001/2015, que especifica os requisitos de um Sistema de
Gestão Ambiental e permite a organização para desenvolvimento de uma estrutura de proteção
do meio ambiente, além de rápidas respostas às mudanças das condições ambientais. A norma
leva em conta aspectos ambientais influenciados pela organização e outros passíveis de serem
controlados pela mesma.

A CEASA/PR deseja estabelecer e aprimorar um Sistema de Gestão Ambiental, assegurando
desta forma políticas ambientais praticadas, demonstrando estar de acordo com práticas
sustentáveis a clientes e a organizações externas.

Banco de Alimentos – Cozinha Boa
Esse programa é uma iniciativa de abastecimento e segurança alimentar e trabalha em parceria
com Produtores Rurais e Permissionários, através da coleta e repasse de hortigranjeiros sem
padrão de comercialização, porém ainda em boas condições consumo. Depois de separados e
selecionados, esses produtos são repassados para as entidades cadastradas junto ao Programa.

Estão relacionadas no Banco de Alimentos das 05 (cinco) Unidades Atacadistas da CEASA/PR
336 (trezentas e trinta e seis) Entidades, dentre Orfanatos, Creches, Hospitais Públicos e
Entidades Assistenciais, que atendem em média, por mês, cerca de 112 mil pessoas.

Em média, por mês, o Banco de Alimentos, de cada uma das 05 (cinco) Unidades Atacadistas no
Estado, faz um reaproveitamento de 494 mil quilos de produtos.

Ainda, na Unidade Atacadista de Curitiba, o Programa beneficia 250 famílias em situação de
vulnerabilidade, que moram no entorno da CEASA/PR e recebem semanalmente doações de
produtos.
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Outra atividade do Programa, implantado no corrente ano, junto à Cozinha Industrial da
CEASA/PR Unidade Atacadista de Curitiba, é o processo de desidratação dos hortigranjeiros
recebidos. Depois de processados, cozidos e refogados, esses produtos viram patês, mix de
saladas, mistura para sopas, dentre outros itens que são embalados e refrigerados, para serem
destinadas às instituições e às famílias cadastradas no Programa.

Apoio Associação Catadores
A CEASA/PR mantém, em sua Unidade Atacadista de Curitiba, Convênio com a Associação de
Catadores de Recicláveis. Em média, por mês, são reaproveitadas cerca de 15 toneladas de
produtos, que posteriormente são destinadas a empresas de recicláveis.

Outro Convênio que cabe destacar foi firmado com o Instituto de Águas e Terras (IAT), o qual
formalizou a cessão de equipamentos para fins de melhorar o beneficiamento dos recicláveis para
a referida Associação, através do fornecimento de uma prensa hidráulica, esteira mecânica, balança
elétrica, empilhadeira, paleteira e carrinhos elétrico e manual, equipamentos esses que auxiliam no
recolhimento, seleção e armazenamento do material descartável.

Rotulagem e embalagem
Para trazer maior segurança aos Consumidores Paranaenses, a CEASA/PR participou da
elaboração da Resolução n.º 748/2014, regulamentada pela Secretaria de Estado da Saúde do
Paraná (SESA), com o aval técnico da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do
Paraná (SEAB), para regulamentar a rotulagem dos produtos hortícolas in natura, a granel e
embalados, que sejam produzidos, distribuídos ou comercializados no Paraná.
A CEASA/PR, em conjunto com os Usuários, Permissionários, Produtores Rurais e
Compradores, está intensificando o uso das embalagens identificadas para assegurar a
rastreabilidade, a qualidade dos produtos hortícolas, contribuindo para redução do desperdício,
aumentando a durabilidade e, ainda, melhorando a apresentação para a comercialização.
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Licitações de áreas e serviços
A Diretoria da CEASA/PR, através da Comissão Permanente de Licitações (CPL), vem
realizando uma série de pregões presenciais e eletrônicos para cessão de áreas em suas Unidades
Atacadistas, e também para a realização de serviços e obras de melhorias, além da ampliação de
espaços nos Mercados Atacadistas. Em 2020 foram realizadas duas licitações de áreas para 89 lotes
e 116 boxes licitados que renderam o valor de R$ 15.387.305,11. Outras 13 licitações foram para
obras e serviços gerais.

A previsão para o ano de 2021, é que sejam realizadas licitações de áreas para as Unidades
Atacadistas de Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, visando arrecadar um valor
aproximado de R$ 10 milhões.

No Pregão Presencial da Unidade Atacadista de Curitiba foram 25 lotes para 35 boxes licitados,
que renderam R$ 8.923.779,99. Na Unidade Atacadista de Londrina foram 20 lotes para 39 boxes
licitados, que renderam R$ 1.645.904,19. Na Unidade Atacadista de Maringá foram 21 lotes para
29 boxes licitados, que renderam R$ 798.760,34. Na Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu foram
26 lotes para 38 boxes licitados, que renderam R$ 736.800,96. Na Unidade Atacadista de Cascavel
foram cinco lotes para 11 boxes, que renderam R$ 41.569,51. Outras 03 (três) licitações foram
realizadas para obras e serviços.

Serviços médicos
A Unidade Atacadista de Curitiba mantém serviços de atendimentos médicos e de enfermagem.
Essas ações são inovadoras e atendem um pedido dos Produtores Rurais e Permissionários
Atacadistas, assim como dos demais Trabalhadores e Compradores que atuam no Mercado
Atacadista.

São 02 (dois) Contratos, sendo que em um deles a Médica permanece das 6 horas às 10 horas, no
Ambulatório de Saúde ao lado do Centro de Eventos da Unidade Atacadista de Curitiba. Nesse
local ficam também dois Enfermeiros e dois Técnicos de Enfermagem, com turnos de 12 por 36
horas. No segundo Contrato, iniciado no primeiro semestre do corrente ano, além da ambulância,
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atuam dois profissionais, sendo um Motorista Socorrista e um Técnico de Enfermagem, que
permanecem na Unidade das 4 horas às 10 horas. Todos esses serviços dispõem ainda de materiais
e equipamentos médicos de primeiros socorros, além de medicamentos obrigatórios. O
atendimento de ambos os serviços é executado de segunda-feira a sábado.

Secretaria Geral (SEGER)
A Secretaria Geral (SEGER) da CEASA/PR é responsável pela agenda dos Diretores da
empresa: Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Técnico e Diretor Agro
Comercial.

É responsável pelos contatos com outros órgãos da administração pública direta e indireta, bem
como com particulares, além do agendamento de horários para reuniões, viagens dos Diretores
(adiantamento de despesas e prestação de contas).

Realiza a redação de Resoluções de Diretoria e publicação no “site” da empresa, e a elaboração e
encaminhamento de respostas de Ofícios do Ministério Público do Paraná, Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, Controladoria Geral do Estado do Paraná, juízos de direito, submetendo a
resposta à apreciação, correções e autorização da Diretoria competente.

A SEGER participa das reuniões da Diretoria Executiva com redação da respectiva Ata e
arquivamento; recebimento, organização, acompanhamento de prazos e arquivamento de
documentos recebidos pela CEASA/PR, além de participar em reuniões diversas com anotação
dos tópicos e controle para retomada dos assuntos. Cabe ao setor também o contato com as
demais CEASAs do Brasil, dentre outras tarefas determinadas pela Diretoria. Além disso, cuida
dos contatos da Direção da CEASA/PR com o público externo; controla documentos,
correspondências, e participa da elaboração de Atas e pautas das reuniões dos Diretores e demais
gerentes (de áreas e de Unidades Atacadistas) da CEASA/PR.
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Assessoria Jurídica (ASJUR)
A Assessoria Jurídica (ASJUR) da CEASA/PR elabora os pareceres internos, faz análise jurídica
e documental, além de orientações jurídicas pertinentes à Diretoria e demais Gerentes das
Divisões e Unidades Atacadistas da empresa. O setor também analisa documentos e certidões da
fase interna das licitações, identifica irregularidades e sugere as alterações necessárias e indica as
obrigatórias.

Em 2020 a ASJUR trabalhou em 153 ações cíveis, 26 ações trabalhistas, 172 pareceres lavrados e
104 Contratos e Editais analisados.

Assessoria de Imprensa (ASSIMP)
Cabe à Assessoria de Imprensa (ASSIMP) da CEASA/PR receber e atender os pedidos da
imprensa (rádios, jornais e televisões, assim como outros meios de comunicação digitais e redes
sociais), informando sobre os trabalhos e atividades dos Mercados Atacadistas da empresa.

O setor marca pedidos de entrevistas com a Diretoria e Técnicos da empresa, produzindo também
matérias enviadas para a Agência de Notícias do Estado, meios de comunicação e abastecendo
ainda a página eletrônica e das redes sociais da CEASA/PR.

A ASSIMP repassa diariamente para a Diretoria e demais Funcionários da empresa o boletim
SID/DERAL, da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB). O
Boletim, produzido pelos Técnicos dos 23 Núcleos Regionais da SEAB informa as projeções de
safras, plantio e colheita da agricultura, e da agropecuária estadual.

Unidade de Controle Interno (UCI)
O setor UCI tem como objetivo assessorar a Diretoria na realização de controles preventivos e
corretivos quando couber, à luz do ordenamento jurídico, elaborando recomendações de
procedimentos a serem adotados em todas as áreas de atuação da empresa, em especial junto a
Controladoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
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Divisão de Manutenção e Engenharia - Obras e serviços (DIMAN)
A Divisão de Manutenção e Engenharia (DIMAN) da CEASA/PR faz os projetos de
fiscalização e execução das obras das 05 (cinco) Unidades Atacadistas da empresa. Cabe à DIMAN
o assessoramento e acompanhamento de novas obras e reformas realizadas nas Unidades
Atacadistas da CEASA/PR.

A previsão para o ano de 2020 é de investimentos em torno de 6 milhões, com recursos próprios,
para a realização de obras e reformas em 04 (quatro) das 05 (cinco) Unidades Atacadistas.
Na Unidade Atacadista de Curitiba já foram aplicados R$ 4.449.714,15.
Na Unidade Atacadista de Londrina já foram aplicados R$ 1.328.760,32.
Na Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu já foram aplicados R$ 873.823,63.
Na Unidade Atacadista de Maringá já foram aplicados R$ 328.263,61.

Estão previstos para este ano investimentos, com recursos próprios, nas 05 (cinco) Unidades
Atacadistas da CEASA/PR cerca de R$ 1, 8 milhões, que serão aplicados em melhorias de
infraestrutura, pavimentação, dentre outros trabalhos, num total de 15 obras.

Estatística – Divisão Técnica Econômica (DITEC)
A Divisão Técnica Econômica (DITEC) da CEASA/PR é responsável pela elaboração de
estatísticas dos volumes de entrada e saída de produtos hortigranjeiros, assim como das respectivas
procedências dos produtos, em suas 05 (cinco) Unidades Atacadistas da CEASA/PR. Além disso,
cabe ao setor o levantamento diário das cotações de preços mais comuns praticados nos Mercados,
sendo também divulgados na página eletrônica da CEASA/PR.

A DITEC trata também das análises técnicas referentes à legislação que regulamenta a matéria de
uso das áreas em utilização pelos Produtores Rurais e Permissionários Atacadistas.
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Divisão Administrativa (DIVAD)
A Divisão Administrativa (DIVAD) da CEASA/PR faz o controle dos contratos de serviços e
compras de materiais; atua na abertura e fluxo do e-protocolo da administração e das 05 (cinco)
Unidades Atacadistas; no controle do almoxarifado da empresa; na contratação de empresas, no
caso de compra direta; na manutenção e controle da frota dos veículos; realiza o recebimento,
lançamento e pagamento de notas fiscais junto à Divisão Financeira, e no sistema “Protheus”;
auxilia o Controle Interno, e o patrimônio da CEASA/PR; e realiza ainda o arquivo de
documentos da administração.

O setor atua ainda diretamente com a Controladoria Geral do Estado na Ouvidoria da
CEASA/PR, assim como no Compliance.

Realiza também, junto à Prefeitura de Curitiba, o processo de organização de dados e informações
referentes aos Alvarás, para fins de expedição dos mesmos pelos Permissionários Atacadistas da
CEASA/PR - Unidade Atacadista de Curitiba.

A Divisão procede ao envio, recebimento e entrega de documentos expedidos via malote para as
Unidades Atacadistas da empresa.

Cabe ainda à DIVAD realizar trabalhos de manutenção predial da Administração Central, assim
como das diversas contratações diversas aos serviços administrativos.

Por fim, o setor atua também como Agente de Informações na Transparência da CEASA/PR.

Divisão Financeira (DIFIN)
Responde pela gestão financeira da Instituição e todas as ações necessárias ao cumprimento da
Lei n.º 6404/1976, no conjunto da gestão de sociedades anônimas.
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A Divisão Financeira (DIFIN) da CEASA/PR estima que para o exercício de 2020, os dados
projetam um lucro líquido entre 2 a 3 milhões de reais.

Em 2020 a CEASA/PR está investindo, com recursos próprios, 4 milhões de reais em obras de
ampliação, renovação e adequação, bem como em equipamentos e mobiliários em geral.

Divisão de Informática e Tecnologia da Informação (DIVIN/TI)
A Divisão de Informática e Tecnologia de Informação (DIVIN/TI) é responsável pelos
módulos e sistemas junto à área da Divisão Técnica (DITEC), de Estatística ROM - Controle de
Entrada de Produtos nas Unidades Atacadistas, do Sistema de Controle-REC e emissão de boletos
de Rateio do Termo de Permissão Remunerado de Uso (TPRU) e auxílio no módulo de licitação
dos Permissionários.

O setor faz ainda a manutenção de equipamentos de informática, assim como manutenção e
criação de usuários de rede como também de sistemas de uso, como, por exemplo, o e-protocolo, o
corporativo da empresa, do sistema “Protheus), Sistema do Produtor Rural, de estatísticas, de
boletos, estoque do almoxarifado, e suporte aos Usuários/Funcionários e Colaboradores no
sistema eletrônico do expresso.

Quadro de pessoal
Segundo a Divisão de Recursos Humanos (DRH) compõe hoje o quadro de pessoal efetivo
da CEASA/PR, nas 05 (cinco) Unidades Atacadistas, 56 funcionários e 10 estagiários, além da
Diretoria, que é composta por 04 (quatro) Diretores: Diretor Presidente, Diretor Administrativo
Financeiro, Diretor Técnico e Diretor Agro Comercial.

Do quadro efetivo 09 (nove) Funcionários estão em disposição funcional de outros órgãos do
Estado e outros 03 (três) Funcionários estão afastados por problemas de saúde.

14

NÚMEROS GERAIS DAS UNIDADES ATACADISTAS DA CEASA/PR

UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA

Área total de terreno: 510.000 m²
Área total urbanizada: 196.000 m²
Área construída: 72.011 m²
Área de comercialização: 45.354 m²
Mercado do Produtor: 5.067 Agricultores cadastrados – 1.413 ativos
Em média, por mês, entre 950 a 1.000 comercializam suas produções
351 empresas atacadistas na Unidade Atacadista de Curitiba
22 atacadistas no Mercado de Flores e 1 café
644 boxes – 84 lojas – 13 lanchonetes/restaurantes – 4 Bancos
Em média, por ano, a CEASA/PR Unidade Atacadista de Curitiba comercializa 702.778,78
toneladas de hortigranjeiros
O Banco de Alimentos da Unidade Atacadista de Curitiba tem 115 entidades cadastradas no
Programa, que atende em média 66 mil pessoas por mês
Em média, por mês, o Programa do Banco de Alimentos da Unidade Atacadista de Curitiba faz o
reaproveitamento 241 mil quilos de hortigranjeiros
Horários de atendimento da Unidade Atacadista de Curitiba: de segunda-feira a sexta-feira, das
04:30h às 12:00 h. Mercado do Produtor: das 04:30h às 12:00h. Sábado das 5:00h às 12:00h
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UNIDADE ATACADISTA DE LONDRINA

Área total de terreno: 242.000 m²
Área total urbanizada: 143.565 m²
Área construída do atacado: 57.353 m²
Área destinada ao produtor: 12.147 m²
Mercado do Produtor: 1.478 agricultores cadastrados – 356 ativos
107 empresas atacadistas na Unidade Atacadista de Londrina
1 atacadista no Mercado de Flores – semanal
228 boxes – 2 lanchonetes – 2 quiosques de salgados e lanches,
Em média, por ano, a Unidade Atacadista de Londrina comercializa 206.332 toneladas de
hortigranjeiros
O Banco de Alimentos da Unidade Atacadista de Londrina tem 36 entidades cadastradas no
Programa, que atende em média 11mil pessoas por mês.
Em média, por mês, são reaproveitados 77 mil quilos de hortigranjeiros.
Horários de atendimento da Unidade Atacadista de Londrina: Às segundas-feiras, quartas-feiras e
sextas-feiras, das 03:00h às 10:00h .
Às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 05:30h às 10:00h
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UNIDADE ATACADISTA DE CASCAVEL

Área total de terreno: 31.193,35 m²
Área total urbanizada: 15.000 m²
Área construída: 7.860 m²
Área de comercialização: 1.848 m²
Mercado do Produtor: 5 agricultores cadastrados
15 empresas atacadistas na Unidade Atacadista de Cascavel
71 boxes – 1 lanchonete
Em média, por ano, a Unidade Atacadista de Cascavel comercializa 41.200 mil toneladas de
hortigranjeiros
O Banco de Alimentos da Unidade Atacadista de Cascavel tem 84 entidades cadastradas no
Programa, que atende em média 19 mil pessoas por mês.
Em média, por mês, são reaproveitados 157 mil quilos de hortigranjeiros
Horário de atendimento da Unidade Atacadista de Cascavel: de segunda-feira a sábado, das 06:00h
às 12:00h
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UNIDADE ATACADISTA DE MARINGÁ

Área total de terreno: 211.750 m²
Área total urbanizada: 45.469,m²
Área construída: 17.972 m²
Área de comercialização: 4.973,00 m2
Mercado do Produtor - 371 Agricultores cadastrados – 64 ativos
72 empresas atacadistas na Unidade Atacadista de Maringá
2 atacadistas no Mercado de Flores – semanal
134 boxes – 3 lanchonetes
Em média, por ano, a Unidade Atacadista de Maringá comercializa 119.285 toneladas de
hortigranjeiros
O Banco de Alimentos da Unidade Atacadista de Maringá tem 35 entidades cadastradas no
Programa, que atende em média 10 mil pessoas por mês.
Em média, por mês, são reaproveitados 50 mil quilos de hortigranjeiros.
Horários de atendimento da Unidade Atacadista de Maringá: de segunda-feira a sexta-feira, das
05:30h às 12:00h. Sábados, das 05:30h às 10:00h
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UNIDADE ATACADISTA DE FOZ DO IGUAÇU

Área total de terreno: 80.415 m²
Área total urbanizada: 28.400 m²
Área construída: 8.005 m²
Área de comercialização: 7.659 m²
Mercado do Produtor - 13 Agricultores cadastrados
54 empresas atacadistas na Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu
204 boxes – 1 loja de embalagem – 1 lanchonete – 3 peixarias –
1 caixaria
Em média, por ano, a Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu comercializa 69.770 toneladas de
hortigranjeiros
O Banco de Alimentos da Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu tem 78 entidades cadastradas no
Programa, que atende em média 6 mil pessoas por mês
Em média, por mês, são reaproveitados 62 mil quilos de hortigranjeiros.
Horários de atendimento da Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu: de segunda-feira a sexta-feira,
das 05:00h às 15:00h. Sábado, das 05:00h às 14:00h
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CEASA/PR – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Avenida Nossa Senhora das Luz, n.º 2.143, Bairro Jardim Social, Curitiba/PR, CEP 82.530-010
Horário de atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às
17:00h
Maiores informações: www.ceasa.pr.gov.br
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SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
Cumpre informar que se estima que no ano de 2020 a CEASA/PR venha a atingir a maior receita
desde a sua inauguração, no ano de 1972.
Os espaços arrematados para o comércio atacadista, através de procedimentos licitatórios, nas 05
(cinco) Unidades Atacadistas da Centrais de Abastecimentos do Estado do Paraná – CEASA/PR
(Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel), somados à equalização das tarifas de uso
das Unidades Atacadistas, como forma de unificação dos preços praticados, contribuíram
fortemente para o aumento da receita.
Dentre os resultados dos espaços ocupados e da equalização das tarifas, acentue-se o crescimento
das receitas líquidas em 44,25% em relação a 2019, atingindo a cifra de R$ 31.800 mil,
proporcionando investimentos na ordem de R$ 4.805 mil em recuperações e revitalizações das
edificações e aquisição de equipamentos, objetivando a melhoria das instalações dos espaços
destinados aos Produtores Rurais e Comerciantes Atacadistas, que comercializam nas dependências
das Unidades Atacadistas da CEASA/PR.
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RECEITA LÍQUIDA
Em 2020, a Receita Líquida da CEASA/PR foi de R$ 31.805 mil, representando um crescimento
de 44,25% em relação ao ano de 2019, principalmente devido aos espaços arrematados por
Atacadistas.

Receita Líquida
(em R$ mil)
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MARGEM LÍQUIDA
A Margem Líquida, importante indicador da margem de lucro da empresa, foi de 10,86%, enquanto
que em 2019 foi de 11,72%, significando uma redução de 7,34%.

Margem Líquida
(em R$ mil)
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22

VALOR ECONÔMICO AGREGADO
Demonstração do Valor Econômico
Agregado (em R$ mil)
Valor Econômico Direto Gerado (A)
Receitas (a)
Valor Econômico Distribuído (B)
Custos Operacionais (b)
Salários e Benefícios (c)
Despesas Financeiras (d)
Governos (e)
Valor Econômico Acumulado (A-B)

2017
29.400
29.400
25.920
6.750
11.895
265
7.010
3.480

2018
32.319
32.319
28.891
10.564
10.690
212
7.425
3.428

2019
34.286
34.286
30.266
12.577
8.615
185
8.889
4.020

2020
36.948
36.948
33.494
22.088
3.565
70
7.771
3.454

Valor Econômico Agregado
(em R$ mil)
R$ 40.000

R$ 36.948

R$ 35.000
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R$ 34.286

R$ 32.319
R$ 29.400
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R$ 33.494

R$ 30.266

R$ 25.920

R$ 25.000
R$ 20.000
R$ 15.000
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R$ 5.000

R$ 3.480

R$ 4.020

R$ 3.428

R$ 3.454

R$ 2017
Valor Econômico Direto Gerado (A)

2018

2019

Valor Econômico Distribuído (B)

2020

Valor Econômico Acumulado (A-B)
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EBITDA AJUSTADO
O EBITDA, que mede a capacidade da empresa de gerar caixa das atividades operacionais,
alcançou R$ 10.860 mil em 2020 (45% da Receita Líquida), apresentando um aumento de 21,63%
em relação a 2019.

EBITDA Ajustado
(em R$ mil)
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