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A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) foi criada em 1969,

tendo como principal função armazenar grãos e comercializar produtos hortifrutigranjeiros. A

CEAGESP detém a maior rede pública de armazéns do Estado de São Paulo e um complexo de

13 unidades atacadistas, sendo uma empresa de economia mista vinculada ao Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O trabalho tem como objetivo principal analisar

a atuação das unidades da CEAGESP de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto

como pontos de convergência de produtos hortifrutigranjeiros, com base na atuação de empresas

e agentes vinculados aos circuitos superior e inferior da economia urbana. As análises foram

empreendidas tendo como base os pressupostos da Teoria dos dois Circuitos da Economia

Urbana desenvolvida por Santos (1976; 1979),associada à noção de circuitos espaciais de

produção, desenvolvida pelo mesmo autor no ano de 1986.Para a consecução dos objetivos da

investigação foram efetuadas pesquisas documental e bibliográfica,levantamento de dados

estatísticos e realizadas entrevistas com administradores e permissionários das três unidades da

CEAGESP situadas no oeste do Estado de São Paulo, assim como com produtores rurais e

consumidores que utilizam as três unidades da CEAGESP.
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O PAPEL DA CEAGESP NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOSO PAPEL DA CEAGESP NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS NO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULOHORTIFRUTIGRANJEIROS NO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Foi realizada a coleta de informações de fonte secundária referentes à produção hortifutigranjeira na

Região de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, por meio de levantamentos em

publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), tal como

da própria Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo(CEAGESP).

Os roteiros de entrevistas foram elaborados em formato semiestruturado, com perguntas elaboradas

com antecedência e localização da aplicação previamente determinada. Dentre as entrevistas

destacam-se as efetivadas com: o gerente da CEAGESP de Araçatuba; o gerente da CEAGESP de

Presidente Prudente, ambas utilizando um roteiro semiestruturado com questões sobre: a área de

atuação da CEAGESP, o cadastro dos permissionários, as dificuldades da CEAGESP para garantir

plena comercialização, como são constituídos os preços da CEAGESP, sobre a procedência da

produção vendida na unidade, bem como o destino da produção, ou seja, se vendem apenas para a

CEAGESP ou também remetem para outros estabelecimentos.

 

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

Foram aplicados formulários a 20% dos permissionários das duas unidades, isto é, da unidade de

Araçatuba e Presidente Prudente. Os formulários continham questões sobre a origem dos produtos

comercializados, quanto ao seu destino, se vendiam apenas na CEAGESP ou também em outros

estabelecimentos, sobre o volume mensal e sobre os tipos de produtos comercializados.

Foram entrevistados trinta feirantes, sendo 10 em Araçatuba, 10 em Presidente Prudente e 10 em São

José do Rio Preto, com base em roteiro semiestruturado que norteava o diálogo e trazia perguntas

sobre: se o feirante comprava apenas da CEAGESP, se o transporte era próprio, se a feira era a única

fonte de renda e se o feirante possuía propriedade rural. 

Ainda foram escolhidas seis empresas, de forma aleatória que realizam compras nas unidades da

CEAGESP em cada município estudado, contabilizando 18 empresas pesquisadas, compondo seis

hipermercados, seis supermercados e seis mercados de bairros, ou seja, dois hipermercados, dois

supermercados e dois mercados nos municípios de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente
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Prudente. Todavia, em Presidente Prudente foi escolhido um mercado de bairro e uma Quitanda para

a pesquisa. O roteiro de entrevista era composto por perguntas sobre a origem dos produtos, se a

localização da CEAGESP beneficiava a comercialização e se a empresa comprava diretamente de

produtores.

Destarte, a única empresa que não se mostrou disponível para nos atender foi a CEAGESP de São

José do Rio Preto, ainda que obtivéssemos permissão do Departamento de Entrepostos do Interior

(DEIT), localizado em São Paulo, como inquirido pela empresa, visto que a DEIT afirmou que os

dados que precisávamos conseguiríamos na CEAGESP de São José do Rio Preto e eram públicos,

mesmo assim não houve disponibilidade de atendimento pelos dirigentes daquela unidade.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Os dados foram tabulados, realizando análises estatísticas e apresentados em planilhas, gráficos e

mapas.

 

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

Os dados divulgados são públicos, logo qualquer pessoa poderá acessá-los.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Todos os textos, bem como dados utilizados, serão devidamente referenciados. Contudo não será

requerida patente de nenhum método aplicado.

Os direitos autorais para reprodução dos dados ficará à cargo das diretrizes da revista científica

onde o artigo será submetido. 

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

A organização foi feita em pastas de arquivos, bem como backups em HD externo.
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How will you manage access and security?How will you manage access and security?

O acesso será apenas permitido para o pesquisador e para o orientador. Após a publicação de artigos

em revistas científicas os dados serão disponibilizados no repositório da UNESP ou em repositórios

públicos.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Os dados produzidos no formato de artigos foram preservados, assim como análises textuais

sobre textos lidos.

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

Os artigos e outros trabalhos foram apresentados em eventos científicos, assim

como submetidos a revistas e se tornarão públicos para toda a comunidade científica,

garantindo o uso futuro dessas informações.

Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

Os artigos serão compartilhados por meio de Congressos, revistas científicas e repositórios públicos.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Assim que publicados os artigos associados a este projeto em revistas científicas os dados serão

disponibilizados em repositórios públicos, anterior a isso, só será permitindo o acesso aos dados ao

entrar em contato com o pesquisador responsável.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

O pesquisador responsável e equipe de pesquisa foi o responsável pela coleta,
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armazenamento, interpretação e publicação dos dados.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Nenhum outro recurso foi necessário.
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