
Perguntas Frequentes 

 
 

 

1. Quero começar a produzir determinada fruta ou verdura, gostaria de 

saber se a Ceasa compra essa mercadoria. 
 

A administração da Ceasa é responsável por organizar a comercialização de 

hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás e não realiza compra para vender.  

Os permissionários, donos de depósitos e produtores é que realizam a compra e 

revenda dos produtos.  

 

2. Como faço para comercializar na Ceasa Goiás? 

 

Para comercializar seus produtos na Ceasa Goiás é necessário fazer um cadastro, 

junto à administração da Ceasa. 

 

3. Qualquer pessoa pode fazer compras na Ceasa? 
 

Sim, qualquer pessoa pode entrar e fazer compras na Ceasa. Lembrando que grande 

parte do comércio é atacadista. 

Temos um estacionamento onde o comprador poderá deixar seu veículo.  

Mas se quiser entrar com o veículo (carro, moto, caminhão), dentro da Ceasa para 

fazer as compras é necessário fazer um cadastro e adesivar o veículo. Maiores 

informações na portaria central. 

 

4. Como faço para conseguir trabalho na Ceasa? 
 

A administração da Ceasa não tem controle sobre os empregos gerados no mercado 

de comercialização e nos depósitos. Cada empresa tem sua forma de contratação.  

A União de Atacadistas e Produtores de Hortifrutigranjeiros de Goiás (UNIAP) tem o 

contato dos permissionários, empresários da Ceasa: 3522-9449. 

 

5. A Ceasa faz doação de frutas e verduras? Como conseguir? 
 

A Ceasa possui um Banco de Alimentos, que recebe doação de frutas e verduras de 

produtores e de atacadistas. Este banco repassa os alimentos para famílias carentes e 

instituições que são previamente cadastradas. 
 

 

6.  Qual é a diferença entre preço médio e preço mais comum? 

O preço médio é extraído a partir da somatória dos valores pesquisados dividido pela 

quantidade de pesquisa executada, para cada produto. O preço mais comum é a 

identificação do valor mais repetido para o mesmo produto. 



7. Qual o valor que a Ceasa-Go leva em consideração para informar o preço 

dos produtos? 

 O valor levado em conta para a informação da cotação é o Mais Comum. 

  

8.  Além do preço mais comum, existem mais valores de cotação para um 

mesmo produto? 

Sim. Para um mesmo produto, além do preço mais comum, informamos o preço 

mínimo e o máximo praticado no dia. 

 

9. Se eu precisar do histórico de preço de determinado produto por um 

período maior, qual é o procedimento para conseguir esta informação? 

O histórico de preço de determinado produto pode ser localizado no próprio site nos 

últimos 8 anos ( no link estatística anual ) após esse período, buscar informação pelo 

fone (62)3522-9007 ou ceasagetec@gmail.com falar com Josué. 

  

10. Que outra informação poderá adquirir sobre o comércio de hortifrúti na 

Ceasa-Go? 

No nosso site já está disponível (estatística anual) ano a ano, a análise da conjuntura 

do mercado com informações detalhadas a respeito da origem, do produto, da região, 

da microrregião, do país, etc. 

 

 

 
DIVISÃO TÉCNICA DA CEASA-GO. 

 

Josué Lopes Siqueira 

Gerente 

 


