MISSÃO, VISÃO E VALORES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.
(CEASA CAMPINAS)
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APRESENTAÇÃO
A Comissão de Compliance da CEASA Campinas, através do incentivo e apoio dados pela Diretoria,
realizou o trabalho de estudo e elaboração de uma sugestão de Missão, Visão e Valores para a
companhia, que resta ser aprovada por este Conselho de Administração para que possa ser
instituída.
Orientados por seu Estatuto Social, pelos trabalhos que já vêm sendo realizados, pelos valores
idealizados e já demonstrados nas ações promovidas e também com uma parcela de participação
de todos os colaboradores, buscamos apurar em essência a razão de ser da CEASA Campinas e os
elementos que revelariam as direções que têm sido tomadas, bem como a perspectiva de
crescimento que estes elementos podem imprimir no futuro da companhia.
Com relação à parcela de participação dos colaboradores, por sugestão da Diretoria, foram
realizadas duas enquetes direcionadas sobre a Missão, Visão e Valores da CEASA. Na primeira
enquete (Anexo I) todos os colaboradores puderam escolher dentre alternativas de temas que
poderiam conter no texto da Visão da companhia, e na segunda enquete (Anexo II) os
colaboradores puderam escolher sobre os diferenciais que deveriam ser destacados com relação ao
Mercado de Flores.
Por fim, a seguir apresentaremos o resultado deste trabalho, para que seja apreciado por Vossas
Senhorias.

MISSÃO
Realizar o abastecimento agroalimentar regional com hortifrutigranjeiros seguros, além de flores,
plantas e acessórios, em quantidade, qualidade e diversidade, com responsabilidade social, por
meio de pessoas capacitadas e infraestrutura adequada.
VISÃO
Ser referência regional em Segurança Alimentar com alimento seguro, reconhecida pelo apoio aos
agricultores mais próximos, além de ser referência em comercialização de flores, plantas e
acessórios.
VALORES
Ética
Transparência
Resiliência
Diligência
Empreendedorismo
Inteligência estratégica

COMPONENTES DA MISSÃO DA CEASA- CONCEITOS ENVOLVIDOS NA PROPOSIÇÃO.
•

Segurança Alimentar: Definida pela Organização para a Alimentação e Agricultura
(FAO) como uma '' situação na qual todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso
físico, social e econômico a recursos suficientes, seguros e alimentos nutritivos que
atendam às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e
saudável".

•

Alimentos Seguros: Segundo a Anvisa são os produtos obtidos, conservados, transportados,
transformados, expostos à venda ou consumo e preparados em condições que garantam o
controle de perigos e agentes de doenças ao homem.

•

Pessoas Capacitadas: dispõem dos conhecimentos técnicos, habilitações ou conhecimentos
administrativos, necessários e suficientes, para execução de função e desempenho de
cargo.

•

Infraestrutura: ativos que permitem suficiência das operações atuais, incluindo a estrutura
administrativa como um todo, com capacidade para acompanhar a evolução tecnológica, o
crescimento econômico e conceitual do segmento.

