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A 150 MIL UNIDADES 
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CHINA QUER PRODUTOS DO 
AGRO DO BRASIL DE MAIOR 
VALOR, ALÉM DE GRÃOS, DIZ 
EMBAIXADOR

O governo chinês está ciente das pre-
ocupações brasileiras para elevar o va-
lor agregado de suas exportações para 
a China, enquanto o país asiático “está 
pronto” a trabalhar para que este obje-
tivo seja alcançado, disse o embaixador 
da China no Brasil Yang Wanming, 

“Não se trata apenas de uma lição de 
casa brasileira, mas uma das prioridades 
para a nossa cooperação, para colocar a 
parceria em outro patamar”, disse o em-
baixador, durante evento online promo-
vido pela revista Exame.

O Brasil, que tem na China o maior 
mercado para exportações de produtos 
agrícolas, principalmente soja, açúcar e 
carnes, poderia aumentar embarques de 
itens de maior valor agregado e proces-
sados, incluindo mais proteínas animais, 

frutas e café, acrescentou a autoridade.
Ele disse ainda que o país asiático 

está expandindo suas importações de 
matérias-primas para ração animal, 
como o milho, e que o Brasil pratica-
mente não vende o cereal aos chineses, 
ao sinalizar como o comércio poderia 
crescer ainda mais –em 2020, apesar da 
pandemia, exportações agrícolas bra-
sileiras subiram quase 10%, para 34 bi-
lhões de dólares, disse Wanming.

O Brasil, maior produtor e exporta-
dor global de soja, quer exportar, além 
do grão, o farelo de soja –mas o embai-
xador do maior importador mundial da 
oleaginosa não citou este produto pro-
cessado explicitamente.

Os ovos brasileiros têm conquista-
do cada vez mais a mesa internacional. 
No primeiro bimestre, de acordo com 
dados divulgados pela Secex, foram ex-
portadas 5 mil toneladas, gerando uma 
receita de US$ 11,16 milhões. O Oriente 
Médio foi responsável por 27,86% das 
vendas para o exterior, totalizando em 
US$ 3,11 milhões.

Os Emirados Árabes importaram 
1.200 mil toneladas do produto, geran-
do US$ 2,70 milhões de receita para o 
Brasil, seguido por Omã US$ 309 mil e 
Arábia Saudita US$ 60,4 mil.

“Os Emirados Árabes deram um sal-
to significativo este ano em importação 

dos ovos do Brasil. Praticamente, tripli-
caram sua participação nos primeiros 
dois meses deste ano. Durante todo o 
ano 2020, foi responsável por 8% das 
importações de ovos do Oriente Médio. 
Este ano, foram 24%.

O Oriente Médio é um mercado ávi-
do por mercadorias brasileiras de boa 
qualidade. E o ovo, como o frango, que 
tiver a certificação halal, que significa lí-
cito para o consumo árabe muçulmano, 
abre mais oportunidades de negócios 
nestes países, porque atesta a seguran-
ça do alimento em toda a cadeia produ-
tiva”, conta o gerente de Relações Inter-
nacionais da Cdial Halal, Omar Chahine.

Ovos da Katayama Alimentos com 
Certificação Halal conquista mercado 
árabe – Desde 1942 no mercado, em 
Guararapes (SP), a Katayama Alimentos 
produz tanto ovos de galinhas como de 
codornas.

Com um plantel composto de 4 mi-
lhões de galinhas (entre recria e postu-
ra) e 250 mil codornas, a Katayama Ali-
mentos produz em torno de 1 bilhão de 
ovos por ano para abastecer o mercado 
interno, como: São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso e o 
internacional, principalmente, os países 
árabes.

“Nossos principais importadores 

pertencem ao Oriente Médio – Emira-
dos Árabes Unidos, além de Bangladesh. 
Mas para exportar para estes países, 
onde a maioria são muçulmanos, adqui-
rimos a Certificação Halal para atender 
às normas da jurisprudência islâmi-
ca. Temos a honra de sermos uma das 
poucas indústrias no setor a obter esta 
certificação e estarmos aptos a aten-
der a uma população que cresce a cada 
ano. Nossa expectativa é exportar 10% 
de nossa produção, sendo 20% para os 
Emirados Árabes”, ressalta o diretor Co-
mercial da Katayama Alimentos, Gilson 
Katayama.

EMIRADOS ÁRABES FORAM OS PRINCIPAIS 
IMPORTADORES DE OVOS BRASILEIROS NO PRIMEIRO 
BIMESTRE DE 2021

O governo do Estado de São Paulo 
anunciou, em abril deste ano, no Fó-
rum SuperAgro - evento realizado pela 
EXAME -, que o Estado vai inaugurar um 
escritório de desenvolvimento comer-
cial, em Munique, na Alemanha. Com o 
objetivo de apoiar todos os setores de 

CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIO COMERCIAL 
EM MUNIQUE, NA ALEMANHA, PARA 
APOIAR EXPORTAÇÃO AGRO

economia de São Paulo e, princi-
palmente, impulsionar a exporta-
ção agro para países europeus, o 
escritório será inaugurado em ju-
nho. Em novembro, o governador 
programa um novo escritório nos 
Estados Unidos.
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97% DOS 
TRANSPORTADORES 
ENFRENTAM 
PREJUÍZOS

Um ano depois do início da pan-
demia, as empresas do transporte 
mantêm uma baixa perspectiva de 
dias melhores. É o que revela a sex-
ta rodada da Pesquisa de Impacto no 
Transporte – Covid-19, realizada pela 
CNT (Confederação Nacional do Trans-
porte) de 24 a 30 de março. O levan-
tamento, divulgado nesta quarta-feira 
(7/4), apresenta um alto percentual 
(97,0%) de respondentes que enfren-
tam prejuízos causados pela Covid-19 
em seus negócios, sendo que, para 
mais da metade do total (53,4%), não 
é possível prever quando terminarão 
esses prejuízos; e somente 1,2% afir-
mou que os danos causados pela Co-
vid-19 em suas empresas terminaram 
em 2020.

Hoje, apenas 9,7% dos represen-
tantes do setor acreditam que o nível 
de faturamento já voltou ao patamar 

registrado antes da pandemia, en-
quanto a maior parte está com prejuí-
zo financeiro (58,4%). Cerca de 43,4% 
das empresas que participaram da pes-
quisa solicitaram crédito a instituições 
financeiras. Dessas, 46,4% tiveram 
acesso a crédito negado, agravando o 
equilíbrio de operações e obrigações.

Soma-se a esse panorama a piora 
no resultado das empresas no mês de 
março de 2021, quando 68,3% sofre-
ram redução de demanda; 69,0%, de 
faturamento; 57,4%, de capacidade 
de pagamento; 44,7%, no quadro de 
empregados; e 41,2%, no tamanho da 
empresa, este último ilustrando a ne-
cessidade de possível venda de ativos 
para sua sobrevivência no mercado. 
Além disso, 52,4% das transportado-
ras responderam ter aumentado seu 
nível de endividamento.

As vendas de caminhões cresceram 
no primeiro trimestre do ano apesar 
das consequências da pandemia do co-
ronavírus e o desabastecimento de ma-
térias-primas e insumos. De acordo com 
dados divulgados pela Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave), de janeiro a março 
deste ano as concessionárias venderam 
25.776 caminhões, o que representa 
avanço de 27,55% sobre as 20.209 uni-
dades emplacadas em igual período do 
ano passado.

As entregas de caminhões tam-
bém apresentaram alta. No mês fo-
ram 10.796 unidades, crescimento de 
65,79% sobre o mesmo mês de 2020, 
quando foram vendidas 6.512 unida-
des. Presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior diz que é preciso ter 
cautela para afirmar que o mercado de 
caminhões está em recuperação. “Essa 
alta da vendas de caminhões é em cima 
de uma base muito baixa registrada em 
2020”, explica. Na comparação com fe-
vereiro de 2021, quando foram empla-
cados 7.718 Caminhões, o aumento foi 
de 39,88%.

VENDAS DE CAMINHÕES CRESCEM 
27,55% NO PRIMEIRO TRIMESTRE 
DO ANO
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AGRALE SUPERA CRISE E FOCA NICHOS 
E PARCERIAS PARA SE FORTALECER

A Agrale passou a focar nichos prin-
cipalmente quando viu suas vendas de 
caminhões despencarem, em 2014. Até 
então, esse era esse o segmento mais 
forte para a empresa. “Vimos nosso fa-
turamento que, até então era de R$ 1,1 
bilhão, cair dois terços disso”, diz Hugo 
Zattera presidente da Agrale.

A perspectiva de crescimento para 
2021 está lastreada no programa do 
governo federal. Enquanto isso, o jipe 
Marruá, focado no Exército Brasileiro e 
vendido, também, para setores como 
mineração. Além disso, atende a área de 
manutenção de energia elétrica. Dessa 
forma, fortalece a empresa em negócios 
segmentados.

“A crise de 2014 atingiu o nosso prin-
cipal segmento de atuação. Tínhamos 
uma situação relativamente confortá-
vel, que foi se deteriorando. E, para a 
Agrale e outras montadoras, a partici-
pação de mercado caiu em dois terços.
As consequências, como a dificuldade 
de caixa, apareceram e, desde então, 
estamos tentando sobreviver. A Agrale é 
uma empresa nacional. Assim, não pode 
contar com aporte internacional de uma 
matriz. Somos nós por nós mesmos”, fi-
nalizou.

FOTON MOTOR ALCANÇA 
10 MILHÕES DE UNIDADES 
VENDIDAS E LANÇA NOVO 
CAMINHÃO PESADO

Para testemunhar a produção do 
veículo  de número 10 milhões da 
Foton Motor, estiveram presentes 
todos os executivos do Grupo BAIC, 
integrantes da Associação Automoti-
va da China, entre outros executivos 
da empresa, além de parceiros estra-
tégicos como ZF, Cummins, Daimler 
e imprensa.  “Trata-se de um impor-
tante momento a comemoração da 
produção de 10 milhões de veículos 
com um novo produto. “O novo ca-
minhão pesado Galaxy é o veículo de 
número 10 milhões e anuncia tam-
bém  a produção e venda dos próxi-
mos "10 milhões de veículos”, disse 
Gong Yueqiong, presidente da Foton.

De acordo com o executivo, “tor-
nar-se a primeira empresa de veícu-
los comerciais da China com vendas 
superiores a 10 milhões de unidades 
foi um desafio. Nunca há um eterno 
líder de mercado, especialmente na 
indústria de veículos comerciais. Ter 
um portfólio full liner e estar presen-
te em um mercado altamente com-
petitivo impulsionaram a Foton a 
inovar constantemente e avançar em 
estratégia de crescimento global”, 
comentou.

O desenvolvimento de produtos 
de alta qualidade é a base da Foton, 
que nos últimos 25 anos investiu na 
transformação da "Foton China" para 

a "Foton Global". O crescimento na 
exportação para o mundo todo é re-
sultado de uma visão estratégica de 
longo prazo, com o apoio da digitali-
zação e da globalização. 

“Nos últimos anos a indústria de 
veículos comerciais passou de um 
desenvolvimento extensivo para um 
desenvolvimento inovador, de com-
petição de produto para a era da com-
petição de marca, e a Foton sempre 
esteve comprometida com o inves-
timento em tecnologia de veículos 
comerciais e com o desenvolvimento 
de valor agregado aos clientes. Esta 
combinação de alta tecnologia e va-
lorização dos negócios garantirão os 
próximos 10 milhões de unidades 
vendidas”, afirmou Gong Yueqiong.

O presidente da empresa disse 
ainda que  os colaboradores da Foton 
estão prontos para atingir  a segunda 
"dezena de milhões de veículos" em 
um ritmo mais rápido. O objetivo é 
alcançar a produção e vendas globais 
de 20 milhões de veículos até 2035, 
por meio da  "Nova Geração X". A 
empresa  se esforçará para fornecer 
produtos inteligentes, leves  e cada 
vez mais exclusivos, a fim de entre-
gar maior valor agregado aos seus 
clientes. 
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CAMINHÕES 
VW DELIVERY 
CHEGAM A 150 
MIL UNIDADES 
PRODUZIDAS

Quinze anos depois de seu lança-
mento comercial, a família de cami-
nhões Delivery acaba de atingir outro 
marco histórico: acaba de chegar aos 
150 mil veículos produzidos, tanto na 
fábrica de Resende quanto na mexica-
na localizada em Querétaro. Não à toa, 
está hoje entre as linhas de veículos co-
merciais preferidas do país, mantendo 
sua liderança no segmento. Desde sua 
primeira versão, segue à risca a missão 
a que foram destinados: vocação para 
entregas urbanas, com tecnologia des-
complicada, robustez e versatilidade.

De início eram apenas dois mode-
los, de cinco e oito toneladas de peso 
bruto total, mas a família cresceu. Foi 
completamente renovada em 2017, de 
parachoque a parachoque, nada ficou 
de fora dessa modernização. A primeira 
versão contabiliza cerca de 107 mil veí-
culos produzidos. Já a atual representa 
43 mil unidades.

Hoje são oito modelos que vão de 

MERCEDES 
CLUB ENTREGA 
NOVO ACTROS 
E ACCELO PARA 
VENCEDORES 
DA PROMOÇÃO 
“JUNTOS NA 
ESTRADA”

Num evento com medidas de prote-
ção contra a COVID-19, realizado no iní-
cio deste ano em sua fábrica de São Ber-
nardo do Campo (SP), a Mercedes-Benz 
do Brasil entregou as chaves simbólicas 
de um caminhão extrapesado Novo Ac-
tros 2651 e um leve Accelo 1016 para os 
vencedores da campanha “Juntos na Es-
trada com o Mercedes Club”, o primeiro 
programa de fidelidade do Brasil para 
clientes de caminhões e ônibus. Em bre-
ve, os ganhadores receberão seus cami-
nhões em suas localidades.

Márcio Sposito, da Márcio A. Sposito 
Transportes Ltda., de Adamantina (SP), 
foi o vencedor entre os frotistas cadas-
trados na campanha, sendo premiado 
com um Novo Actros 2651 6x4 com 
MirrorCam, além de 12 meses de Plano 

de Manutenção BestBasic, 12 meses do 
serviço MB Uptime e tanque cheio.

“Tivemos a sorte grande de ganhar 
o Novo Actros, um belíssimo caminhão. 
Agradeço à Mercedes-Benz e ao conces-
sionário Aoki, nosso parceiro de muitos 
anos, que me apresentou o Mercedes 
Club e me orientou a fazer o cadastro”, 
diz Márcio Sposito. O cliente trabalha 
com transporte há mais de 50 anos, 
inicialmente com passageiros e há bas-
tante tempo com derivados de petróleo, 

abastecendo postos de combustíveis da 
região. Atualmente, conta com uma fro-
ta de 71 caminhões, sendo 60 da marca 
Mercedes-Benz.

Nilcélio Sufia Pina, da cidade de Cas-
cavel (BA), foi sorteado entre os moto-
ristas de frota e autônomos, levando 
para casa um Accelo 1016/39 com cabi-
na estendida já implementado com um 
baú carregado de prêmios para toda a 
família, com 12 meses de Plano de Ma-
nutenção BestBasic e tanque cheio.

“Quando me falaram dessa promo-
ção eu não acreditei”, conta Nilcélio. 
“Mas o próprio vendedor do concessio-
nário Conveima que fez o meu cadas-
tro me ligou para dizer que eu ganhei 
o Accelo. Sempre fui fã da Mercedes-
-Benz, agora então mais ainda”. Toda 
a trajetória de Nilcélio sempre foi com 
caminhões da marca, começando com 
o 1113 de direção mecânica e motor as-
pirado, seguindo com 1313, 1513, 1618 
e 1620, modelo com qual trabalha hoje.

3,5 a 13 toneladas de PBT. O sucesso 
extrapola as fronteiras nacionais: a nova 
linha Delivery já chega a 15 países em 
menos de cinco anos de vendas. Prevista 
para ser lançada este ano, há ainda uma 
versão revolucionária e-Delivery, que 
será o primeiro caminhão elétrico 100% 
desenvolvido e fabricado no Brasil. A 
fase é de testes, que estão em sua reta 
final, e treinamento para capacitar toda 
a cadeia envolvida.

“Para a nova geração, investimos 
mais de R$ 1 bilhão e nos inspiramos na 

receita de sucesso das mais de 100 mil 
unidades vendidas com a primeira ver-
são. Foi ouvindo o cliente que a Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus estreou essa 
gama de produtos sob medida para os 
dias de hoje e o resultado se vê nos nú-
meros de vendas: os caminhões Delivery 
lideram em grande parte dos segmentos 
em que atuam e hoje são a referência 
do segmento para motoristas e empre-
sários”, pontua Ricardo Alouche, vice-
-presidente de Vendas, Marketing e Pós-
-Vendas da VWCO.

Inicialmente projetada com seis mo-
delos – Delivery Express, 4.160, 6.160, 
9.170, 11.180 e 13.180 – a nova família 
já ganhou mais dois integrantes. O Deli-
very 11.180 4x4 é o único veículo de seu 
segmento com esse tipo de tração inte-
gral. Já o Delivery Express+ vem com pa-
cote adicional de segurança. Há também 
versões automatizadas, com a transmis-
são V-Tronic para os modelos de 9 e 11 
toneladas. “Em breve, vamos crescer 
ainda mais com o início das vendas do 
e-Delivery”, promete Ricardo.
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GRUPO G10 ADQUIRE 200 
CAMINHÕES SCANIA R 500 E R 540

A frota das empresas que compõem 
o Grupo G10 vai receber uma importante 
adição. O Grupo acaba de anunciar a com-
pra de 200 caminhões produzidos pela 
Scania, dos modelos R 500 e R 540, que 
serão entregues às empresas no decorrer 
deste ano. O investimento total supera os 
R$ 10 milhões.

Os novos caminhões oferecem mais 
conforto para o motorista, com teto alto 
e cabine leito premium, além de contarem 
com design arrojado e soluções de tecno-
logia embarcada.

De acordo com o Grupo G10, a esco-
lha dos novos caminhões se deu por itens 
indispensáveis para as operações e trans-

portes, como conforto para o motorista, 
segurança, e os benefícios ambientais, 
graças ao menor consumo de combustível 
e menor emissão de poluentes.

“Durante a pandemia, foi reforçado 
o quanto o transporte de cargas é essen-
cial para o nosso país. Para que tenhamos 
sempre o máximo de eficiência em nossas 
operações e consigamos cumprir o nosso 
papel dentro da importância que o TRC 
tem para a nação, achamos por bem con-
tinuar fazendo investimentos na frota”, diz 
Claudio Adamuccio, diretor Presidente do 
G10 e diretor Administrativo da Transpa-
norama.

AS MUDANÇAS NA 
CABINE DOS NOVOS 
VOLVO FH, FM E FMX

Os caminhões Volvo FM e FMX da 
nova geração começaram a ser produzi-
dos na Suécia com uma cabine que con-
ta com as colunas “A” elevadas para pro-
porcionar aos motoristas até um metro 
cúbico extra de espaço e maior luz den-
tro da cabine. A visibilidade do condutor 
também pode ser melhorada em todos 
os novos modelos, adicionando uma câ-
mera do lado do passageiro que fornece 
uma visão mais completa, cobrindo a la-
teral do caminhão, em uma tela interna. 
Outras atualizações importantes são a 
nova interface do motorista e os faróis 
altos adaptáveis como opcionais para 
maior segurança no Volvo FH e FH16.

“Estamos orgulhosos deste grande 
investimento nestes quatro novos mo-
delos que irão contribuir muito para 
aumentar a segurança nas estradas e 
reduzir ainda mais o impacto ambien-
tal. Trazer uma nova linha de caminhões 
requer um forte trabalho de engenha-
ria, bem como um grande trabalho em 

equipe em toda a organização Volvo, 
incluindo nossos fornecedores, o que 
torna este início de produção ainda mais 
especial para todos os envolvidos, espe-
cialmente considerando o ano desafia-
dor que acabamos de passar”, comenta 
Roger Alm, presidente da Volvo Trucks.

Os novos caminhões Volvo FH, FM e 
FMX também foram desenvolvidos para 
transmissões eletrificadas com início de 
produção em 2022. “Isso significa que a 
transição de nossos clientes para trans-
portes livres de fósseis no futuro será 
perfeita, pois eles podem continuar a 
dirigir seu mesmo modelo de caminhão 
Volvo”, diz Roger Alm.

Lançada inicialmente na Europa no 
ano passado, a nova linha de cargas 
pesadas recebeu grande interesse dos 
clientes, com mais de 12.000 caminhões 
encomendados em 2020. O lançamento 
e as atividades de vendas continuam du-
rante 2021 em mercados fora da Europa.

DAF BRASIL LANÇA NOVOS 
CAMINHÕES SEMIPESADOS E 
QUER CRESCER 65% EM 2021

A DAF Caminhões apresentou no 
dia 11 de março, sua nova linha de se-
mipesados CF, produzida na fábrica de 
Ponta Grossa (PR) e que deve chegar 
às concessionárias da marca no segun-
do semestre deste ano. Além da cabine 
com novo design, mais moderno, os no-
vos caminhões trazem como destaque 
o motor Paccar MX11 de 11 litros, mais 
potente e econômico que o anterior. Os 
modelos off-road, contudo, vão continu-
ar com os propulsores MX13, atenden-
do aos pedidos dos clientes, segundo a 
montadora.

Além dessa versão fora-de-estrada, 
destinada principalmente às operações 
do agronegócio, a nova gama terá as 
configurações rodoviárias de cavalos 
mecânicos 4x2 e 6x2 e a rígida chassi-ca-
bine 8x2, até então inédita na linha.

“A chegada do novo CF é mais um 
marco na nossa história no Brasil, re-
novando totalmente a linha da DAF no 
País”, declarou Lance Walters, presiden-
te da DAF Caminhões Brasil. “Somado a 
isso, estamos ingressando em um novo 
segmento, de caminhões rígidos, volta-
dos a operações rodoviárias e de distri-
buição, permitindo a expansão da nossa 
participação no mercado nacional. Em 
2020 crescemos 18% no segmento aci-
ma de 40 toneladas, em comparação 
ao ano anterior, ficando com 8,2% de 
participação, e vamos manter a curva 
de crescimento da marca em 2021”, afir-
mou.

Disponível com duas opções de cabi-
ne – Sleeper e Space, ambas com cama 
–, o novo DAF CF traz diversas inovações 
em termos de comodidade para o mo-
torista, como ar-condicionado “inteli-
gente”, que proporciona mais economia 
sem comprometer o conforto, quadro 
de instrumentos redesenhado e nova 
suspensão da cabine. Em termos de 
tecnologia, as atrações são os progra-
mas de assistência ao condutor, como 
controlador de velocidade de cruzeiro 
adaptativo, alerta de colisão frontal com 
frenagem de emergência e alerta de sa-
ída de faixa.

O principal destaque é o motor Pac-
car MX11 de seis cilindros em linha e 11 
litros, produzido na fábrica da DAF em 
Ponta Grossa. Capaz de entregar 410 ca-
valos e 214,2 kmgf, ele é o mais potente 
do segmento, segundo a empresa, e é 
180 kg mais leve que o anterior. A maior 
eficiência é obtida em boa parte graças 
ao turbo de geometria variável com tec-
nologia multitorque, que permite ao veí-
culo trabalhar por mais tempo na última 
marcha.

Já a transmissão automatizada ZF 
TraXon de 12 marchas foi projetada 
para operar em baixas rotações, o que 
também contribui com a economia de 
combustível. Esse propulsor vai equipar 
as versões rodoviária e chassi-cabine do 
novo CF, enquanto a off-road vai seguir 
com o MX13 de 480 cavalos.
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NOVOS MODELOS 
DE PICAPES QUE 
SERÃO LANÇADOS NO 
MERCADO BRASILEIRO 
EM 2021/2022

O mercado de picapes ainda con-
tinua com grande demanda e novos 
modelos prometem aumentar ainda 
mais a competitividade nesse nicho de 
mercado mesmo em meio ao quadro 
de pandemia.

A fabricante alemã Volkswagen 
promete lançar até o ano de 2022 a 
nova picape média compacta, para 
concorrer com modelos como a Fiat 
Toro, a nova Tarok, com motor 1.4 TSI 
de 150 cv, com câmbio automático de 
6 marchas e capacidade para 1 tone-
lada, promete ser a principal concor-

VENDAS DE PICAPES EM 
FEVEREIRO: NOVA FIAT STRADA 
CRESCE MAIS DE 80%

De acordo com a Fenabrave, as 
25.960 unidades emplacadas no mês 
passado representaram um crescimento 
de 12,4% nos últimos 12 meses. E a Fiat 
tem relação direta com o resultado posi-
tivo. Entre as picapes pequenas, a nova 
geração impulsionou em mais de 80% o 
crescimento da Strada (9.370), dona de 
quase 77% das vendas. Única rival com 
números ainda representativos, a VW 
Saveiro (2.523) perdeu quase 21% de 
seus compradores.

Já na faixa superior, a Fiat Toro 
(5.626), mesmo às vésperas de sua 
1ª reestilização, avançou quase 26%. 

Modelo mais próximo, a Toyota Hilux 
(2.663) emplacou menos da metade. A 
representante da marca japonesa, no 
entanto assegurou boa vantagem sobre 
a Chevrolet S10 (1.602), que a havia su-
perado em novembro. Praticamente es-
tável sobre 2020, a Ford Ranger (1.307) 
foi novamente a 4ª colocada. Ainda sem 
nova geração sob radar, a Renault Dus-
ter Oroch (913) surpreendeu com um 
crescimento de quase 48%. O destaque 
negativo veio da VW: com apenas 26 
emplacamentos, seu resultado mais fra-
co desde abril de 2010 (4), a VW Amarok 
repetiu o 9º lugar de janeiro.

FORD RANGER GANHA ESPAÇO NO 
MERCADO E VIRA VICE-LÍDER DAS 
PICAPES

A Ford Ranger registrou um novo re-
corde histórico de participação de mer-
cado em março e tornou-se a vice-líder 
das picapes médias, tanto no mês como 
no acumulado de 2021. O modelo regis-
trou 2.386 unidades emplacadas, com 
participação de mercado em 25,9% do 
segmento. A meta foi alcançada mes-
mo após o anúncio bombástico do fim 
das fábricas da Ford no Brasil A líder é 
a Toyota Hilux, com 3.233 emplaca-
mentos. Ambas são superadas pela Fiat 
Strada e Fiat Toro, além da Volkswagen 
Saveiro, se consideradas todas as cate-
gorias de picapes. A Ford Ranger supe-
rou a Chevrolet S10 então vice-líder. Em 

fevereiro, a rival emplacou 1.602 uni-
dades, contra 1.307 da Ranger. No mês 
passado, ela deu troco com as 2.386, 
enquanto a Chevrolet ficou com ape-
nas 1.409. No acumulado, Ranger tem 
5.619, contra 5.531 da S10. Já a Toyota 
Hilux tem 9.197 emplacamentos. 

“Esse recorde é mais um passo no 
processo de consolidação da Ranger, 
que vem conquistando cada vez mais es-
paço nas diferentes faixas do mercado, 
com crescimento nos índices de qualida-
de e de satisfação dos clientes”, diz An-
tonio Freitas, gerente de Marketing de 
Picapes da Ford.

rente da invicta Toro nesse segmento.
A montadora americana Ford tam-

bém promete entrar na briga de pi-
capes média compacta com sua Ford 
Maverick, também com previsão para 
o ano de 2022, de acordo com a mon-
tadora terá preços equivalentes para 
brigar com a líder de mercado Fiat 
Toro, contudo, se pouco sabe sobre 
sua motorização, em alguns países ela 
foi anunciado com motor 1.5 turbo de 
150 cv, mesma motorização da Ford 
Territory, acredita se que será monta-
da na china assim como a nova SUV da 
marca. A montadora Japonesa está re-
vitalizando a sua já cansada Frontier, 
com o intuito de reviver a marca no 
Brasil após fracasso de vendas de ver-
sões anteriores.

O novo modelo virá totalmente 
reestilizado com novos faróis novas 
grade e parachoques, interior tam-
bém muda por completo com o novo 
desenho da empresa ela virá com tela 
instrumental de 7 polegadas e kit mul-
timídia de 8 polegadas com câmera 
360 graus e novas funções.

O motor continua o mesmo os dois 
a diesel com 2.3 de litragem um será 
de 160 cv turbo e a versão mais com-
pleta com 190 cv bi turbo. É a tentati-
va da montadora de conseguir entrar 
para a competição desse nicho de pi-
capes.
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PICAPES USADAS RENDEM MAIS QUE 
BOLSA E SÃO VENDIDAS MAIS CARAS 
QUE 0KM

Olhando apenas o setor de picapes, 
entretanto, a história parece outra e, 
ainda que as vendas de caminhonetes 
também tenham diminuído em relação 
a 2019, a demanda é tão alta que as fá-
bricas vêm tendo dificuldade de atendê-
-la. O resultado, por consequência, foi a 
valorização dos usados, mais caros que 
unidades novas, indica análise exclusiva 
da Kelley Blue Book Brasil. 

Em meio ao caos, as picapes conta-
ram, principalmente, com uma ajuda 
do agronegócio, que segue atendendo 

a demanda interna e ampliando suas 
exportações. Ao mesmo tempo, os mo-
delos seguem visados por outros setores 
da economia, ainda mais atraídos por 
lançamentos como a nova Fiat Strada e 
o facelift da Toyota Hilux.

Se o preço médio elevado aparen-
temente depõe contra, na verdade isso 
significa também que os compradores 
particulares possuem renda média am-
pliada, sendo menos suscetíveis às cri-
ses. 

FIAT STRADA LIDERA VENDAS EM 
MARÇO E É O CARRO MAIS VENDIDO 
DE 2021

Com a produção do Chevrolet Onix 
suspensa pelo menos até o final de 
maio, o tanto o hatch como o sedã Onix 
Plus tiveram queda nas vendas e desce-
ram posições no ranking de vendas em 
março. A picape compacta da Fiat foi 
o único automóvel ou comercial leve 
a ter mais de 10.000 unidades empla-

cadas no terceiro mês do ano. Para ser 
mais exato, foram 10.268 emplacamen-
tos. No primeiro trimestre do ano soma 
28.869 unidades, deixando o Chevrolet 
Onix para trás por apenas 90 unidades: 
28.759 carros registrados entre janeiro e 
março.



MICROSOFT E AGROTOOLS SE UNEM PARA DEMOCRATIZAR TECNOLOGIA À 
PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES DO AGRO BRASILEIRO

A Agrotools, líder em soluções di-
gitais voltadas ao agronegócio, lança o 
primeiro marketplace de produtos di-
gitais voltado ao mercado corporativo 
agro do mundo. A iniciativa é fruto de 
uma parceria com a Microsoft, empre-
sa que possibilitou que a plataforma 
fosse ao ar. Com o objetivo de auxiliar 
as companhias que atuam no agro a 
digitalizarem suas operações, o marke-
tplace de compra e venda de produtos 
tecnológicos oferece desde soluções 
robustas - como softwares inteiros - 
até ferramentas táticas e API's, como 

serviço de monitoramento espacial, 
tudo por um preço acessível e em um 
mesmo lugar.

"Existe um enorme potencial para 
uso de dados vindos do agronegócio e 
a geração de insights a partir deles. O 
uso da Inteligência Artificial da Micro-
soft e a adoção do Azure, como o am-
biente em nuvem confiável, ampliam 
a competividade da Agrotools, permi-
tindo um aumento na produtividade e 
ganho em escala. O novo Marketplace 
da Agrotools é um bom exemplo de 
como é possível ter um agronegócio 

mais sustentável, transparente e inclu-
sivo, com soluções digitais acessíveis e 
que podem ser utilizadas por empre-
sas de todos os portes, democratizan-
do o agronegócio brasileiro", destacou 
Tânia Cosentino, presidente da Micro-
soft Brasil.

Para Sergio Rocha, fundador e CEO 
da Agrotools, o lançamento - além de 
favorecer as companhias que dese-
jam tomar suas decisões de negócio 
baseadas em fatos e não em hipóte-
ses - ainda beneficia o setor como um 
todo, melhorando a imagem que se 

tem no mundo do agronegócio brasi-
leiro. "Não existe sustentabilidade sem 
tecnologia. Democratizar o acesso ao 
digital para este mercado preenche 
uma lacuna que vai contribuir para a 
reputação e credibilidade do agro bra-
sileiro. Estamos auxiliando empresas 
que entendem os dados como maté-
ria-prima para o desenvolvimento de 
seus negócios, sem contar que o AT 
Market ainda estimula o engajamento 
das mesmas em relação à sustentabi-
lidade e responsabilidade social", co-
menta o executivo.
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TECNOLOGIA NO 
AGRONEGÓCIO: APLICATIVO 
GRATUITO AUXILIA NA 
PRODUTIVIDADE 
DAS COLHEITAS

A Microquimica Tradecorp, empre-
sa do segmento de insumos agrícolas, 
lançou um novo aplicativo gratuito que 
interpreta gratuitamente a análise das 
plantas de 13 diferentes tipos de culti-
vos, o CheckFolha® Mobile. Com as in-
tepretações, o produtor rural tem em 
mãos informações precisas que auxiliam 
de forma significativa a produtividade e 
qualidade das colheitas.

Essas informações integram a cha-
mada agricultura de precisão - conjunto 
de práticas agrícolas que utilizam tecno-
logia no campo, a fim de alcançar colhei-
tas cada vez melhores e mais produtivas. 
Com o crescimento do agronegócio bra-
sileiro, que no ano de 2019 representava 
25% no Produto Interno Bruto (PIB), se 
fortalecem também essas tecnologias, 
essenciais para o crescimento ainda 
maior do setor.

No caso do CheckFolha® Mobile, essa 
melhoria na qualidade das colheitas e, 

consequentemente, na lucratividade, 
se dá por meio de uma interface de fácil 
utilização que torna possível, para qual-
quer pessoa, a análise clara de laudos 
apenas numéricos e muitas vezes com-
plexos – que são interpretados e geram 
um relatório moderno e simples, com in-
dicações claras de ações corretivas para 
as plantas.

O sistema utiliza em seus cálculos as 
melhores informações da ciência brasi-
leira, além da experiência de mais de 40 
anos em nutrição vegetal, da Microqui-
mica Tradecorp. Por meio dessas ações 
corretivas, é possível nutrir as plantas de 
forma precisa.

Agora, com a atualização e lançamen-
to do novo sistema, os usuários têm, em 
um único aplicativo, a interpretação fo-
liar de culturas como soja, milho, trigo, 
feijão, algodão, cana, citros, uva, manga, 
banana prata, banana nanica.
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CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO 
RURAL CHEGA A R$ 169 BILHÕES 
EM NOVE MESES

Valor das contratações de crédito ru-
ral somou R$ 169,44 bilhões entre julho 
de 2020 e março de 2021, o que repre-
senta um aumento de 22% em relação 
a igual período da safra anterior. Desse 
valor, R$ 90,77 bilhões foram destina-
dos para custeio (aumento de 18%), R$ 
53,39 bilhões para investimento (+43%), 
R$ 15,51 bilhões para comercialização 
(-3%) e R$ 9,77 bilhões para industria-
lização (+7%). Os dados são do Balanço 
de Financiamento Agropecuário da Sa-
fra 2020/2021. 

As contratações de crédito rural re-
alizadas pelo conjunto dos pequenos 
e médios produtores, no âmbito do 
Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) e do 
Programa Nacional de Apoio ao Mé-
dio Produtor (Pronamp) totalizaram R$ 
47,1 bilhões, distribuídos em 1.311.710 
operações. Este foi o maior volume de 
recursos já observado em igual período 
de safras anteriores. No total contratado 
desses dois programas, houve um au-
mento de 11,2%, sendo 17% no Pronaf, 
e 5% no Pronamp.

Os demais produtores aumentaram 
acentuadamente sua demanda de crédi-
to para investimentos (61%), sendo que 
para os pequenos e médios produtores 
se situou, respectivamente, em 8% e 
0,2%. Suas contratações totais de cré-
dito rural aumentaram 26%. O aumento 
na utilização relativa de recursos em fon-
tes não controladas teve crescimento de 
32%, principalmente os provenientes da 
emissão de Letras de Crédito do Agrone-
gócio – LCAs (30%) e os recursos livres 
(78%), em sua maior parte utilizados por 
grandes produtores.

No que se refere à utilização de re-
cursos da fonte Poupança Subvencio-
nada no crédito rural, a participação 
dos demais produtores foi de R$ 14,51 
bilhões (43%) no custeio e de R$ 4,23 bi-
lhões (42%) nos investimentos.

No âmbito dos programas de inves-
timento, com recursos do BNDES, ad-
ministrados pelo Mapa, os principais 
destaques, em valor contratado e res-
pectivo aumento, foram o Programa de 
Construção e Ampliação de Armazéns 
(PCA): R$ 1,76 bilhão (62%), o Programa 
de Incentivo à Inovação Tecnológica na 
Produção Agropecuária (Inovagro): R$ 
1,56 bilhão (27%), o Programa de Incen-
tivo à Irrigação e à Produção em Am-
biente Protegido (Moderinfra): R$ 747 
milhões (112%) e o Programa de Desen-
volvimento Cooperativo para Agregação 
de Valor à Produção Agropecuária (Pro-
decoop): R$ 597 milhões (151%).

O Diretor do Departamento de Cré-
dito e Informação do Mapa, Wilson Vaz 
de Araújo, enfatizou o crescimento de 
30% na utilização de recursos das LCAs 
no crédito rural, do qual participa em 
15%, se situando em R$ 26,14 bilhões. 
Ele destacou, ainda, que o elevado cres-
cimento da demanda por crédito rural, 
notadamente para investimentos. "Isso 
resulta do bom desempenho do setor 
agropecuário, evidenciado pelo aumen-
to de suas exportações em 2020 e no 
início de 2021, pela previsão da Conab 
para a atual safra, 272,3 milhões de to-
neladas de grãos, aumento de 6%, e pela 
estimativa do Valor Bruto da Produção, 
que deverá atingir mais de R$ 1,0 trilhão 
em 2021", explica.

O VALOR REPRESENTA AUMENTO DE 22% EM RELAÇÃO A IGUAL 
PERÍODO DA SAFRA ANTERIOR. OS RECURSOS DESTINADOS PARA 
INVESTIMENTOS AUMENTARAM 43%

economia
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SOMENTE, NO ANO PASSADO,  
FORAM VENDIDAS MAIS 
DE 25 MIL TONELADAS DE 
BETERRABAS NA CEAGESP
TEXTO: GUILHERME ARAUJO

BETERRABA
DO CULTIVO 
NO CAMPO 
À MESA DO 
CONSUMIDOR



De acordo com as informações da Em-
brapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, a beterraba é uma hortali-
ça tuberosa, originária do continente eu-
ropeu, da família Quenopodiácea, assim 
como a acelga e o espinafre verdadeiro. 

Apesar de ser qualificada, mais co-
nhecida, como raiz, na verdade, ela é re-
sultante do engrossamento de uma por-
ção do caule. Vale ressaltar que existem 
três tipos diferentes de beterraba, com 
finalidades distintas, ou seja: a beterraba 
açucareira, que é usada para produção de 
açúcar, a beterraba forrageira, sendo usa-
da para alimentação animal e a beterraba 
cujas raízes são consumidas como hortali-
ça, que é a mais conhecida, aqui no Brasil.

Para o produtor rural, segundo o IAC - 
Instituto Agronômico de Campinas, 
órgão de pesquisa da Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agronegó-
cios, relacionado ao plantio desta 
hortaliça, o melhor desenvolvi-
mento ocorre em temperaturas 
na faixa de 10 a 20°C. Em altitude 
inferior a 400 metros. Sendo que 
precisa semear entre os meses 

de abril a junho. Já de 400 a 
800 metros, de fevereiro a 
junho; acima de 800 metros 

tem a vantagem de ser o ano 
todo. 

Entretanto, na cultura de ve-
rão, por exemplo, as cotações são 

bem superiores. Em contrapartida, 
o risco é maior, inclusive pela alta in-

cidência de doenças. Já referente sob 
temperatura elevada há formação de 
anéis claros na raiz, o que depreciando o 
produto.

Já para o consumidor final, a beter-
raba pode ser comercializada já picada 
ou ralada, embalada em sacos de plásti-
co ou bandejas recobertas por filmes de 
plástico. É fundamental que esse produto 
esteja exposto em gôndolas refrigeradas 
para garantir a sua adequada conserva-
ção, pois quando mantido em condição 
ambiente deteriora-se rapidamente.

Em condição natural, a beterraba con-
serva-se por até uma semana, desde que 
seja mantida em um local fresco e som-
breado. Em relação à escolha adequada 
da beterraba torna-se um ponto bastante 
importante, essencial. 

"Prefira com tamanho pequeno e 
médio, pois são mais macias e saboro-
sas. Observe se a casca está lisa e sem 
manchas ou rachaduras e, se tiver folhas, 
estas devem ser de cores homogêneas e 
brilhantes, pois seu consumo é recomen-
dado devido ao alto teor de nutrientes", 
afirma a nutróloga Valéria Viana.

Na parte nutricional, o alimento é rico 
em açúcares. Destaca-se entre as hortali-
ças pelo teor de fibras alimentares, man-
ganês, potássio e zinco. Também fornece 
vitamina B9 (ácido fólico) e vitamina C.

“A melhor forma de consumir o produ-
to sem ter muitas perdas nutricionais é na 
forma crua, qualquer processo de cocção 
ou de processamento altera o perfil de 
nutrientes e também promove perda de 
alguns que são termosensíveis. Pacientes 
portadores de diabetes devem consumir 
com moderação, pois é um alimento que 
possui um alto teor de carboidrato e dele 
se extrai açúcar. Pacientes renais e com 
formação de cálculos de evitar quando 
estiverem em crise renal. E pessoas com 
alergia a algum componente do alimen-
to”, é o que explica a nutricionista Clara 
Gameiro Martins.

A beterraba ainda pode utilizada para 
combater a anemia e para fortalecimento 
ósseo. Pois ela tem funções anti-inflama-
tórias, diminui riscos de doenças cardio-
vasculares e controle da pressão arterial. 
Também é rica em antocianinas que pre-
vine infecções e antioxidantes que aju-
dam a combater radicais livres responsá-
veis pelo envelhecimento.

De acordo com a nutróloga Valéria 
Viana, o açúcar da beterraba depois de 
pronto é quimicamente idêntico ao açú-
car da cana, cada um com uma composi-
ção de 100% sucrose (sacarose). O açúcar 
de beterraba é utilizado principalmente 
no norte da Europa, e o açúcar da cana 
de açúcar é usado pela grande maioria do 
mundo.

No País, segundo o último realizado 
pelo CensoAgropecuário, do IBGE - Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
existem cerca de  21.937 estabelecimen-
tos agrícolas que produzem 177.154 to-
neladas de beterraba. Já a área plantada, 
no cenário nacional é de aproximada-
mente 18 mil hectares. 

Tendo os principais estados produto-
res como São Paulo, Minas Gerais, Para-
ná, Bahia e Goiás que chegam a respon-
der por cerca de 87% da comercialização 
do legume nas principais Centrais de 

abastecimentos nacionais.
Na região produtora do Estado 

paulista, Sorocaba, por exemplo, tem 
o cultivo de 58,5% do total do Esta-
do. Sendo que São José do Rio Pardo 
e Mogi das Cruzes contribuem com 

cerca de 25,8% da área, a produtividade 
diminuiu para 30,20 t/ha. 

Já no caso do Paraná, segundo o le-
vantamento realizado pela SEAB – Secre-
taria de Estado da Agricultura e do Abas-
tecimento DERAL - Departamento de 
Economia Rural, a produção de beterraba  
no estado paranaense foi 96,7 mil tone-
ladas, com uma área de 3.494 hectares.

A beterraba também é considerada 
uma cultura rentável para os produtores 
rurais. O que dificulta sobre a rentabilida-
de é o fato de haver a necessidade de cli-
ma mais ameno para o desenvolvimento. 

Entretanto, devido à maior durabilida-
de da hortaliça, o período de comerciali-
zação é bem ampliado. Além disso, não 
há negociações com o mercado externo 
para auxiliar no escoamento do excesso 
de oferta.

Existem várias cooperativas de agri-
cultores que estão se equipando e orga-
nizando para atender esses mercados, 
comprando caminhões, construindo lo-
cais de distribuição e ainda aumentando 
o seu leque de produtos para aumentar o 
número de clientes.  

Apoiados pela Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, produ-
tores rurais de Umuarama, no Paraná, 
que trabalham com hortifrutigranjeiros 
têm procurado alternativas para melho-
rar a produção e aumentar a renda no 
campo. Uma família experimentou o cul-
tivo de beterraba de variedade híbrida e 
tem alcançado alta produtividade, além 
de favorecer a diversificação de produtos.

“Com uso de sementes boa qualidade 
e manejo correto de tratos culturais, além 
da assistência técnica oferecida pela equi-
pe da Secretaria da Agricultura e Meio 
ambiente, os produtores vêm conseguin-
do uma ótima produtividade”, informa o 
agrônomo Márcio Rezende, da Prefeitura 
de Umuarama.

Um exemplo de como os agriculto-
res estão lidando bem com a demanda 
da produção nacional, fica por conta da 
aposta em cima da tecnologia, em região 
rural. Produtores do município de São 
José do Rio Pardo, interior do Estado de 
São Paulo, têm buscado o uso dessas fer-
ramentas tecnológicas para aumentar os 
lucros no campo. De acordo com Claudi-
nei Minussi, presidente do sindicato rural 
de São José do Rio Pardo, na última déca-
da, a produtividade da beterraba aumen-
tou de maneira impressionante.

“De dez anos para cá, com a tecno-
logia chegando, tanto na parte de plan-
tio com precisão, como irrigação com 
pivô central e toda parte de tecnologia 
nas pulverizações, hoje, nós chegamos, 
em menos de 10 anos, a aumentar em 
quase 100% a produção da beterraba”,  

comentou.
Na maior Central de abastecimento 

da América Latina e a terceira maior do 
mundo, a Ceagesp, o setor de legumes 
tem uma representatividade significante 
nas vendas dos alimentos do Entrepos-
to paulistano. De acordo com o último 
balanço realizado pela SEDES - Seção de 
Economia e Desenvolvimento, o segmen-
to possui um marketing share de mais de 
25% de participação, à frente de diversos 
(13%); e verduras (7%). Atrás somente de 
frutas que possuem 50% .   

A beterraba é um dos alimentos mais 
vendidos no segmento de legumes. Sen-
do que as principais regiões produtoras 
que mais enviam o legume para o Entre-
posto da Capital são, respectivamente: a 
cidade de Piedade, interior de São Paulo, 
com 67% e também São José do Rio Par-
do (SP) com 8,2%.

Somente, no ano de 2020, por exem-
plo, de acordo com o levantamento da 
SEDES - Seção de Economia e Desenvol-
vimento,  foram vendidas mais de 25 mil 
toneladas, o que representou financeira-
mente, algo em torno de 33 milhões de 
reais. Em comparação, com o ano ante-
rior, foram movimentadas 24 mil tonela-
das e obtido um faturamento de R$ 39 
milhões. 

Uma média considerável, no quesito 
de toneladas, ainda mais que vale res-
salta, no ano passado, o Entreposto pau-
listano, apesar de manter as atividades, 
sofreu drasticamente com a pandemia 
ocasionada pela COVID-19 e com o ala-
gamento, em fevereiro do mesmo ano, 
onde mercadorias foram perdidas e des-
cartadas, trazendo um prejuízo estimado 
de mais de 20 milhões de reais.

“Nós viemos de uma enchente, em fe-
vereiro [2020], uma pandemia, a partir de 
março. Isso em termo de vendas, para o 
consumidor o efeito cascata torna de 30% 
do preço final de todo o produto hortifru-
tigranjeiro”, frisou o presidente da APESP 
– Associação dos Permissionários do En-
treposto de São Paulo, Onivaldo Comin.

Em tempos normais, no caso de 2018 
e 2017, por exemplo, as vendas registra-
ram uma média anual de 23 mil t de be-
terrabas. 

Inúmeras empresas atacadistas da Ce-
agesp trabalham com a comercialização 
da beterraba. Vale ressaltar que o ende-
reço e contato podem ser encontrados, 
facilmente, no site do Jornal Entreposto, 
através da seção do Anuário Entreposto e 
também, é possível, por exemplo, acom-
panhar o preço diariamente, do legume 
e a maneira como ele é comercializado, 
seja por caixa, kilo, a granel, entre outras.
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CRESCE A PROCURA 
POR PROFISSIONAIS 
NO AGRONEGÓCIO

VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE 2021 
DEVE SER 12,4% MAIOR QUE O DO ANO PASSADO

Com a expectativa de crescimen-
to de 2,5% do PIB do agronegócio em 
2021 e a expansão recorde de 24,31% 
em 2020, muitas empresas estão pro-
curando reforçar suas equipes com 
profissionais capazes de liderar grandes 
projetos, principalmente na área de fi-
nanças no setor.

Boa parte desse avanço se deve à 
adoção de novas tecnologias e a che-
gada das startups voltadas ao desen-
volvimento do agronegócio. De acordo 
com a Michael Page, empresa de re-
crutamento executivo de média e alta 
gestão, parte do PageGroup, foi notado 
um crescimento de 30% na contratação 
de executivos mais sêniores, princi-
palmente para a área de finanças, em 
2020.

Entre os cargos mais buscados apa-
recem coordenador de crédito (R$ 9 
mil a R$ 15 mil), coordenador de saúde, 
segurança e meio ambiente (R$ 9 mil a 

A projeção do Valor da Pro-
dução Agropecuária (VBP) deste 
ano aumentou, em valores reais, 
12,4% em relação ao de 2020, 
que somou R$ 940,9 bilhões. O 
valor absoluto previsto é de R$ 
1,057 trilhão, o maior já obtido 
desde 1989.
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R$ 13 mil), diretor de relações com in-
vestidores (R$ 30 mil a R$ 60 mil) e ge-
rente de vendas e soluções (R$ 13 mil a 
R$ 16 mil + remuneração variável).

Para Stephano Dedini, gerente exe-
cutivo da Michael Page para o setor 
agro, a grande procura por esses exe-
cutivos está sendo impulsionada pela 
necessidade de agregar mais expertise 
à operação das startups.

“Elas devem acelerar a maturidade 
e implementação de novas tecnologias 
no setor. Toda a estrutura de crédito 
e tesouraria do setor deve ficar mais 
robusta para financiar o crescimen-
to e desenvolvimento das operações. 
Além disso, posições focadas em sus-
tentabilidade, relações institucionais, 
compliance e governança corporativa e 
relacionamento com o mercado de ca-
pitais também devem ganhar volume”, 
prevê.

As lavouras representam R$ 727,7 
bilhões, e a pecuária, R$ 330,1 bilhões. 
O crescimento real deve chegar a 
16,1% nas lavouras e 5,1% na pecuária, 
conforme levantamento da Coordena-
ção-Geral de Avaliação de Política e In-
formação do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Outro grupo de produtos com boas 
estimativas de crescimento do VBP é: 
algodão, arroz, laranja, trigo e uva. Em 
menor destaque, mas também com 
projeção de resultado superior ao de 
2020, estão amendoim, feijão e cana-
-de-açúcar.

Já entre os produtos com baixa es-

timativa estão banana, batata ingle-
sa, tomate e café. Os três primeiros 
tiveram reduções do VBP devido aos 
menores preços, e o café sofreu re-
dução de produção por causa de se-
cas sofridas no ano passado.
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MÊS TEM COMERCIALIZAÇÃO 
FORTE DE REPOLHO NA CEAGESP

O repolho é uma hortaliça de clima 
frio, sendo que algumas variedades 
cultivadas podem sobreviver mesmo 
quando a temperatura chega a -10°C 
por curtos períodos de tempo. Algumas 
variedades cultivadas de repolho estão 
adaptadas a climas mais quentes e tole-
ram temperaturas mais altas.

Existe um aproveitamento conside-
rável de produtividade no plantio de 
híbridos, devido ao espaçamento me-

nor e ao crescimento padronizado das 
plantas. Este tipo de plantio possui uma 
resistência maior, mais rendimento por 
área, maior produtividade, resultando 
em menos perdas finais.

Para a nutricionista Rafaela Sam-
paio, a verdura é muito boa para o cor-
po todo. “O repolho roxo, por exemplo, 
contém antocianinas, substâncias prote-
toras do coração. Por outro lado, o bran-
co compensa na quantidade de vitamina 

ABRIL TEM VENDAS DE CHUCHU NO ETSP
O chuchu se produz melhor em cli-

ma quente e úmido. Ele está entre as 
10 hortaliças mais consumidas do Bra-
sil. O chuchuzeiro não suporta tempe-
raturas baixas, sendo que o ideal fica-
ria algo em torno de 18°C a 27°C. Ele 
pode ser cultivado em locais ensolara-
dos, ou em sombra parcial no início do 
cultivo, desde que haja uma boa lumi-
nosidade. A colheita dura em média de 
90 a 120 dias após o plantio.

O Estado de São Paulo produz por 

ano 100.000 toneladas de chuchu, em 
2.000 hectares de plantio distribuídos 
por 21 regiões agrícolas e 56 municí-
pios. A produção está bem concentra-
da nas regiões agrícolas de Bragança 
Paulista, São Paulo e Registro. Em cada 
uma dessas regiões um município é o 
grande produtor: Amparo na Região 
Agrícola de Bragança, Iguape em Re-
gistro e São Paulo na Região Agrícola 
de São Paulo, concentram 77% da pro-
dução paulista.

O chuchu está entre os 30 produ-
tos mais comercializados em geral no 
ETSP. Já no setor de legumes, ele ocu-
pa a quinta posição. Segundo o balan-
ço realizado pela CEAGESP, em 2020, o 
legume teve um volume aproximada-
mente 47 mil em toneladas de janeiro 
a dezembro do ano passado. Segunda 
a tabela de sazonalidade da CEAGESP 
disponível no site da Companhia, a sa-
fra do chuchu começa a partir do mês 
de abril.

SAFRA DE 
TOMATE 
COMEÇA 
EM PLENO 
VAPOR 

O cultivo do tomate exige tempera-
turas mais moderadas, algo em torno 
entre 15 e 19 ºC, e ,durante o dia, as 
que se mantêm na faixa de 19 a 24ºC. 
No entanto, a planta também tem bom 
desenvolvimento em áreas de clima tro-
pical de altitude – acima de 800 metros 
–, subtropical e temperado.

O tomate, considerado popularmen-
te como o primo rico do caqui, a safra 
dele começa no mês de abril, de acordo 
com a tabela de sazonalidade da Cea-
gesp. Sendo que no cenário nacional, 
por ano, a produção chega a 3,8 milhões 
de toneladas, o que coloca o Brasil en-
tre os 10 maiores países produtores do 
mundo.  Tendo Goiás como o principal 
Estado produtor, com a participação do 
mercado com 20,8%, seguindo por ou-
tros Estados como Minas Gerais (19,3%), 
São Paulo (16,4%) e Bahia (7,2%).

Na Companhia de Abastecimento 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo, a Ceagesp, o produto fica em 
primeiro lugar no ranking por volumes 
em toneladas, no setor de legumes e o 
segundo no cenário geral. De janeiro a 
dezembro de 2020, o tomate teve par-
ticipação de 17% na comercialização do 
Entreposto paulista.

A, no ácido fólico e no potássio. o ide-
al é comê-lo cru ou apenas levemente 
cozido. O calor destrói parte dos seus 
compostos anticancerígenos” explica a 
nutricionista. 

Além de ser nutritiva, a hortaliça 
é produzida em grande escala, porém 
sobre de perda do produto. De acordo 
com o professor de. Eng. Agr. Wilson Ita-
mar Godoy, por causa da ineficiência da 
logística, no Brasil se perde de 10 a 20% 
no transporte. Sendo que basicamente 
caminhões devem transportar em cai-
xas de papelão, sacos de aniagem ou 
polietileno de 25 a 32kg; A granel, exige 
que o veiculo tenha a carga protegida 
com lona, para que não haja ação do sol, 
chuva e outros fenômenos meteorológi-
cos sobre a carga.

De acordo com a tabela de sazonali-
dade da CEAGESP, a produção de repo-
lho começa a ficar forte a partir do mês 
de abril até o mês de maio. O Estado de 
São Paulo é o maior produtor da hor-
taliça do país, o que corresponde por 
22% de toda a safra nacional. Segundo 
o último levantamento da SEAB – Se-
cretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, o Estado produz 322,7 
mil toneladas por ano. Tendo a principal 
região produtora fica em Sorocaba, na 
cidade de Piedade. Sendo que Piedade 
é a maior fornecedora de repolho para a 
CEAGESP, a unidade de Sorocaba.
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Criado em 8 de abril de 1969 com a 
missão de realizar pesquisas sobre a fau-
na e o ambiente aquático, visando ao au-
mento de produtividade e à exploração 
racional e sustentável destes recursos, o 
Instituto de Pesca (IP), vinculado à Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA), órgão da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
comemora 52 anos de existência. O IP é 

um dos 6 Institutos de Pesquisa da APTA, 
que conta ainda com 11 Polos Regionais.

Ao longo de todos estes anos, o Insti-
tuto foi inovador (desenvolvendo técnicas 
e pesquisas inéditas em todo o continen-
te); desbravador (realizando pesquisas 
em ambientes muitas vezes inóspitos); 
acolhedor (recebendo pesquisadores de 
outras regiões e países); professor (capa-
citando e treinando desde alunos até téc-

nicos de nível superior que hoje ocupam 
lugar de destaque no Brasil e exterior) e, 
muitas vezes, aluno (porque aprendeu 
com seus erros e se renovou a cada parte 
do caminho).

"Especialmente neste último ano em 
que enfrentamos a pandemia da COVID-19 
o IP também teve que se reinventar", diz 
o diretor-geral do Instituto, Vander Bruno 
dos Santos. Segundo ele, foi preciso um 

esforço conjunto para reagrupar a equipe 
e traçar estratégias nesse período, sem 
perder o foco, que é o de servir à socieda-
de paulista e nacional. "Cada pesquisador, 
cada técnico, funcionário e aluno contri-
buiu à sua maneira, uns a distância, outros 
presencialmente, mas todos fazendo o 
possível para estarmos juntos de forma se-
gura o mais breve possível', agrega Vander.

PESQUISADORAS 
DO INSTITUTO 
DE PESCA 
EXPLICAM 
PORQUE 
DEVEMOS 
INCLUÍ-LOS NA 
ALIMENTAÇÃO 
E ELUCIDAM 
ALGUNS MITOS

Compreendendo uma ampla gama de 
espécies animais, o pescado é uma opção 
valiosa de proteína de alta qualidade, além 
de trazer sabor e variedade às refeições. O 
Instituto de Pesca (IP-APTA), da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo, desenvolve pesquisas e 
ações voltadas a disseminar a importância 
desses alimentos e mostrar seus benefí-
cios para a população.

"O Brasil tem uma diversidade im-
pressionante de tipos de pescado", diz a 
pesquisadora do IP Cristiane Rodrigues 
Pinheiro Neiva. "Usamos o termo para 
nos referirmos a todos esses organismos 
aquáticos: peixes, crustáceos (camarões, 
lagostas, siris, caranguejos), moluscos 
(mariscos, mexilhão, polvo, lula, ostras) e, 
além desses, os répteis (a exemplo do ja-
caré, tartaruga), os anfíbios (rãs) e alguns 

equinodermos, como o pepino do mar".
Conforme aponta, o consumo desses 

produtos sempre foi visto como um hábi-
to saudável, algo que é corroborado pelas 
pesquisas científicas. "Quando pensamos 
em alimentação mais saudável, o pescado 
é um alimento estratégico", coloca a es-
pecialista. "Tanto pela alta qualidade das 
proteínas, quanto pela presença de nu-
trientes muito importantes, como os áci-
dos-graxos (ou gorduras) poli-insaturados, 
principalmente os chamados Ômega-3, 
relacionados ao desenvolvimento neuro-
lógico, principalmente na infância e mes-
mo na gestação", complementa.

Esses alimentos, explica, podem im-
plicar, inclusive, na diminuição do risco de 
algumas doenças coronarianas, sendo im-
portante aliados no combate à obesidade. 
"Temos, ainda, os micronutrientes, como 

os minerais, que são muito importantes 
para o funcionamento do nosso organis-
mo, como o manganês, magnésio, zinco, 
cobre entre outros, além das vitaminas do 
complexo B", acrescenta Rúbia Yuri Tomi-
ta, também pesquisadora do IP, realçando 
mais aspectos nutricionais positivos dos 
organismos aquáticos.

Todos esses impactos positivos na saú-
de são confirmados pelas recomendações 
dos principais órgãos de saúde em nível 
mundial e nacional. "A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), tem recomendado 
o consumo de uma a duas porções sema-
nais de pescado, assim como a Autoridade 
de Segurança Alimentar da União Euro-
peia, que recomenda o consumo de 300g 
de peixe por semana para adultos", coloca 
Rúbia, o que daria um consumo per capita 
de cerca de 12 kg por ano.

pescado

A Secretaria de Aquicultura e Pesca, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), está em tratativas com 
instituições financeiras para tornar mais 
fácil o acesso de pescadores e aquicul-
tores a crédito, principalmente do Plano 
Safra. Este foi um dos temas do encontro 
virtual com aquicultores e pescadores.

O secretário Jorge Seif Junior informou 
que apenas 0,3% dos pescadores e aqui-
cultores fizeram uso dos recursos dispo-
níveis para o setor no plano, no período 
2019/2020.“As exigências são tantas que 
eles não conseguem pegar o empréstimo, 
já que 90% deles são pequenos produto-
res”, declarou.

O diretor de ordenamento e Desen-
volvimento da Pesca, Alex Gonçalves, ex-
plicou que o Mapa está conversando com 
as instituições financeiras, como a Caixa, 
para tornar o crédito mais acessível a 
maior parcela do setor. “Hoje estamos em 
contato com os técnicos para identificar 
quais seriam as melhores linhas de crédi-
to e microcrédito para atender a objetivos 
como a modernização estrutural das em-
barcações para adequação a requisitos hi-
giênico-sanitários”, disse.

MAPA BUSCA 
CRÉDITO MAIS 
ACESSÍVEL PARA 
PESCADORES E 
AQUICULTORES

INSTITUTO 
DE PESCA 
FAZ 52 ANOS
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Quando falamos na moderni-
zação do campo inevitavelmente 

nos referimos a meios e soluções que 
visam otimizar e agilizar a operação, 
tornando-a mais sustentável e aumen-
tando, consequentemente, a rentabi-
lidade do negócio. Os tratores com 
reversor são exemplos de máquinas 
mais sofisticados, alinhadas com esse 
propósito e, cada vez mais, os opera-
dores estão enxergando os benefícios 
desse tipo de mecanismo, que garan-
te agilidade nas manobras e contribui 
para o aumento na eficiência da pro-
dução, se comparado ao trabalho re-
alizado pelos tratores comuns (sem a 
tecnologia).

Mas, afinal, que tipo de disposi-
tivo é esse? Existem essencialmente 
dois tipos de reversores: o mecânico 
e o eletro-hidráulico. Ambos têm o 
mesmo princípio que é mudar o sen-
tido do trator por meio de uma sim-
ples alavanca, localizada geralmente 
na parte de trás do volante por razão 
ergonômica e permitem agilizar a ma-
nobra, economizando combustível no 
trabalho que estiver fazendo, além da 

possibilidade de um número maior 

de marchas frente-ré, o que também 
aumenta o rendimento operacional.

O reversor mecânico, presente em 
alguns tratores da Valtra abaixo de 135 
cv, apresenta um simples deslocamen-
to da alavanca para frente e para trás, 
dependendo do sentido que se almeja 
seguir. Em um trator sem reversor, o 
operador necessita realizar maior nú-
mero de movimentos para reverter o 
sentido de deslocamento da máquina 
e, em alguns casos, realizar trocas em 
mais de uma alavanca, demandando 
mais tempo e causando mais fadiga 
operacional ao longo do dia de traba-
lho.

Já o reversor eletro-hidráulico está 
presente em tratores Valtra a partir de 
79 cv. Em vez da embreagem de discos 
do reversor mecânico, as máquinas 
contam com o pacote eletro-hidráuli-
co, sistema menos suscetível a falhas 
operacionais que, além de trazer mais 
comodidade e agilidade ao operador, 
não precisa usar o pedal da embre-
agem e consegue fazer a mudança 
frente-ré simplesmente acionando a 
alavanca.

Dito isso, vamos a alguns exemplos 

práticos de demonstração. Os tratores 
da série A4S, de 79 a 99 cv da Valtra, 
como, por exemplo, o modelo A94S 
de 99 cv, se destacam por conterem 
três fatores que permitem aos equi-
pamentos trabalharem com 5% a mais 
de eficiência: o menor raio de giro da 
categoria, capaz de reduzir o número 
de manobras; o reversor Power Shutt-
le, para realizar as trocas de direções 
sem o acionamento do pedal da em-
breagem; e a possibilidade de ajustar 
a sensibilidade da reversão frente-ré 
para mais rápida ou mais suave, de 
acordo com o perfil e necessidade do 
operador. Esses são modelos mais ver-
sáteis, que conseguem absorver qual-
quer tipo de adversidade de condição 
de trabalho.

Já o A114, da série A4, por exem-
plo, oferece um índice até maior de 
eficiência, de 10%, na média, permi-
tindo ao operador um trabalho ainda 
mais otimizado. Ele também conta 
com ajuste de sensibilidade do rever-
sor frente-ré, que possibilita ao ope-
rador optar por manobras mais rápi-
das em uma situação de plantio ou 
aumentar a sensibilidade reduzindo a 

velocidade da reversão e tornando-
-a mais suave para trabalhos de car-
regamento ou abastecimento de uma 
carreta distribuidora, por exemplo, 
evitando qualquer queda de produto 
(esterco, calcário) e reduzindo o risco 
de acidentes quando o trabalho esti-
ver sendo realizado próximo a outra 
máquina.

Apesar dos desafios dos últimos 
anos, o setor do agronegócio, único 
a apresentar crescimento no PIB bra-
sileiro em 2020 (de 2%), vem se apri-
morando e se tornando cada vez mais 
importante para a economia brasilei-
ra. O mercado dentro do setor segue 
este fluxo, trabalhando a todo o valor 
para disponibilizar uma gama de so-
luções tecnológicas e inovadoras que 
tornem o trabalho dos agricultores 
mais rentável e sustentável, ao mes-
mo tempo. E foi a partir dessa lógica 
que os tratores com reversor da Val-
tra passam a agregar valor aos negó-
cios e vantagens para o agricultor que 
quer se manter atualizado e executar 
operações com a melhor performance 
possível.

COMO UM TRATOR COM REVERSOR 
BENEFICIA A PRODUÇÃO?
Por Juliano Roque Origuela

máquinas e equipamentos
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MULHERES NO COMANDO: 
OPERADORAS DE MÁQUINAS 
DA CASE IH IMPULSIONAM O 
AGRONEGÓCIO

A presença feminina na agricultura 
mundial cresce a cada dia. Mulheres 
de várias idades e de todos os cantos 
do país estão ocupando diversas po-
sições nos campos brasileiros. Entre 
essas funções, podemos destacar a 
profissão de operadora de máquinas 
agrícolas. Os treinamentos de capaci-
tação profissional da Case IH propor-
cionam oportunidades para mais mu-
lheres estarem aptas a trabalharem 
com os equipamentos da marca da 
CNH Industrial.

Eduardo Penha, diretor de Marke-
ting Comercial da Case IH, ressalta que 
a Case IH conta com uma equipe de 
consultores técnicos (agrônomos e en-
genheiros) espalhados pelo Brasil para 
capacitar operadoras e operadores. 
"Esse time conta com profissionais es-
pecializados em diferentes culturas e 
máquinas e tem como principal objeti-
vo estar perto do cliente para oferecer 
consultoria técnica customizada para 
cada produtor", comenta.

Para Tayana Anieri, coordenadora 
de Marketing da Case IH, os treina-
mentos são também oportunidades 
de desenvolvimento profissional. "Ho-
mens e mulheres, de todas as idades, 
saem aptos a operarem máquinas de-
pois dos cursos. Para nós, da Case IH, 
é uma satisfação ofertar essa possibi-
lidade a muitas pessoas de todas as 
regiões do Brasil", afirma.

Moradora de Primavera do Les-
te (MT), Marli Schuster Machado, 59 
anos, é formada em técnica de segu-
rança e tornou-se operadora de má-
quinas há três anos, após receber trei-
namentos em campo do time da Case 
IH. Nesse período, ela trabalhou nas 
colheitas de milho e soja na fazenda 
Carolina. Nos últimos dois anos, Mar-
li atuou com a colheitadeira de grãos 
Axial-Flow Série 230 modelo 7230 e, 
atualmente, ela opera a colheitadeira 
Axial-Flow Série 250 Automation AFS 
Harvest Command modelo 8250.

LOCAÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS 
SEMINOVAS É 
ALTERNATIVA DE 
REDUÇÃO DE CUSTOS 
EM INDÚSTRIAS E 
OPERADORES LOGÍSTICOS

O setor brasileiro de máquinas e 
equipamentos cresceu 18% em recei-
ta líquida em fevereiro, no compa-
rativo com o mesmo período do ano 
passado. No acumulado de 12 meses, 
o avanço foi de 9,3%, de acordo com 
a Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

"A alta procura por equipamentos 
reflete a recuperação da produção 
industrial. No entanto, como a eco-
nomia ainda em compasso de espe-
ra, muitas empresas trabalham com 
demandas variáveis. Para estas, uma 
alternativa é a locação de máquinas, 
como empilhadeiras, especialmente 
as seminovas, que possibilitam aten-
der às necessidades do momento a 

um custo mais baixo", afirma Renato 
Vaz, diretor da Marbor Frotas Corpo-
rativas.

Ele aponta dois fatores que tornam 
a locação de empilhadeiras seminovas 
ainda mais vantajosa neste momento. 
"Com a alta do dólar e com a demanda 
aquecida no mercado de equipamen-
tos, as máquinas novas estão mais 
caras. Isso significa que as seminovas 
proporcionam uma economia ainda 
maior", explica.

"Além disso, as empilhadeiras têm 
uma longa vida útil, que pode superar 
os 10 anos. Portanto, um equipamen-
to seminovo tem um alto nível de de-
sempenho, por um custo reduzido", 
completa.

Outra vantagem da locação de em-
pilhadeiras seminovas é a flexibilidade 
dos contratos. "O cliente pode alugar 
a quantidade de equipamentos que 
necessitar pelo tempo que precisar, 
atendendo a demandas específicas, 
ou para um uso de longo prazo", expli-
ca Renato Vaz. 

O diretor da Marbor lembra que, 
além da redução de custos, as empi-
lhadeiras seminovas também ofere-
cem um elevado nível operacional, 
pois não precisam ser retiradas dos 
galpões para manutenção, que geral-
mente é feita no próprio local, com 
assistência técnica a cargo da locado-
ra.Diante de todos estes fatores, a lo-
cação de empilhadeiras seminovas se 

torna uma alternativa vantajosa para 
indústrias, operadores logísticos e re-
des de varejo e atacado – segmentos 
que mais utilizam estes equipamen-
tos.

"Em resumo, muitas empresas pre-
cisam de empilhadeiras, mas comprar 
pode não ser um bom negócio. Já a 
locação de seminovas traz mais eco-
nomia, sem perder eficiência", conclui 
Renato Vaz.

Atualmente, o Brasil tem um mer-
cado de aproximadamente 20 mil 
empilhadeiras vendidas por ano, das 
quais 50% são alugadas pelas empre-
sas.
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A ENERGIA QUE MOVE O AGRONEGÓCIO

Desde a revolução industrial, século 
XVIII, os humanos se tornaram os únicos 
seres vivos que sistematicamente usam 
fluxos energéticos alheios ao próprio cor-
po, através do poder de seu intelecto e de 
ferramentas por ele criadas: de cavalos a 
usinas nucleares.

Essa energia é a moeda universal, sine 
qua non para a vida, que em sua esma-
gadora maioria depende da conversão 
fotossintética da energia solar em biomas-
sa. Por sua vez, a alimentação humana 
depende desta biomassa, e a agricultura 
é o controle da sua geração para garantir 
alimento, insumos industriais e energia 
disponível para ainda outros usos – da 
agricultura dependemos todos.

Thomas Robert Malthus, economista 
inglês, elaborou em 1798 a teoria de que 
a oferta de alimentos seria superada pelo 
crescimento populacional e que o resulta-
do seria, inexoravelmente, fome e miséria.

De 1800 a 2020 passamos de 1 bilhão 
de indivíduos para quase 8 bilhões e, em 
grande parte do mundo, a obesidade é 
um problema maior do que a fome. Não 
devemos o relativo sucesso na seguran-
ça alimentar mundial a um clima melhor, 
nem ao desmatamento de terras férteis, e 
ainda menos à distribuição equânime de 
terras entre produtores. Devemos esse re-
lativo sucesso ao empreendedorismo dos 
agricultores, das indústrias de insumos e 
de equipamentos agrícolas e, principal-
mente, ao desenvolvimento tecnológico 
por eles promovido.

Segundo o cientista e analista político 
tcheco-canadense, Vaclav Smil, eram ne-
cessários até dez hectares para alimentar 
uma única pessoa até a primeira adoção 
do processo agrícola, a partir do qual um 
hectare passou a alimentar até dez pes-
soas, garantindo um acréscimo na densi-
dade de energia disponível por hectare à 
alimentação de pelo menos uma ordem 
de magnitude.

Após essa adoção, a densidade ener-
gética do hectare agrícola continuou cres-
cendo exponencialmente, o que pode ser 
exemplificado pelo crescimento da produ-
ção de trigo de 0.5 ton/ha no ano 1.000, 
para ~1-1.5 ton/ha em 1.800, e até 17.3 
ton/ha em 2.020 (novo recorde).

De lá para cá, a adoção de novas técni-
cas e tecnologias nos permitiu migrar para 
novas tecnologias. Do trabalho braçal para 
animais de carga, e de animais de carga 
para motores.

De trabalho manual para administrar a 
fazenda, e de administrar para o manejo 
de precisão, dando à cada hectare, metro 
e até planta individual aquilo que ela pre-
cisa. De rituais tribais à esterco, e de ester-
co à fertilizantes precisamente formulados 
seguindo análises dinâmicas georreferen-
ciadas de solo.

Da sorte para a escolha dos melhores 

exemplares, e da escolha para a engenha-
ria genética. Por fim, migramos da enxada 
para agroquímicos, sendo o principal deles 
o herbicida.

Desta maneira, a maior parte das tec-
nologias empregadas passou por distintas 
gerações e hoje migra gradativamente 
para a precisa otimização da sua aplicação, 
através da digitalização do campo, da sen-
sorização georreferenciada, da aplicação 
de taxas variáveis, entre outras. O herbici-
da, apesar de se beneficiar dessas otimiza-
ções, anda na contramão das demais tec-
nologias, não apresentando significativas 
evoluções tecnológicas desde a patente 
do Glifosato.

A sua eficácia se reduziu gradativa-
mente durante os últimos trinta anos por 
causa do aparecimento e rápida expansão 
da população de diversas espécies plantas 
que, através de um processo evolutivo de 
seleção natural contra estes químicos, de-
senvolveram resistência.

Existem atualmente cerca de 500 casos 
de espécies com algum grau de resistência 
a herbicidas, e casos de resistência múlti-
pla aonde uma única espécie é resistente a 
até 6 princípios ativos diferentes. A conclu-
são é clara: precisamos de mais um salto 
tecnológico que ofereça uma alternativa a 
estes agroquímicos que seja socialmente 
responsável, ambientalmente sustentável, 
economicamente viável e, principalmen-
te, operacionalmente factível.

Conceitualmente, a solução ideal para 
problemas como este é o emprego de um 
método físico, pois ele é inerentemente li-
vre de químicos nocivos à saúde e ao meio 
ambiente e deve ter a maior eficiência 
energética teórica possível. Dentre eles 
existem métodos térmicos (p.e. vapor e 
fogo), luminoso (p.e. lasers), eletromagné-
ticos (p.e. micro-ondas) e elétricos.

Todos, à exceção do elétrico, são limi-
tados no controle do sistema radicular, 
pois o solo funciona como barreira cuja 
transposição tem alto custo energético 
inerente, além de serem de difícil contro-
le, pois uma vez empregada energia sufi-
ciente para controlar as raízes se esteriliza 
o solo como um todo, incluindo as benéfi-
cas macro e micro biota.

Todavia, os métodos elétricos são de 
extrema eficiência energética, uma vez 
que podem ser empregados para que se 
use energia suficiente apenas para interfe-
rir com o xilema e floema (sistemas vascu-
lares das plantas por onde passa a seiva), 
que são mais eletricamente condutores 
que o solo, garantindo que a energia dis-
pendida de fato no solo seja mínima, não 
afetando outros seres vivos que não sejam 
ou estejam diretamente conectados à es-
tas plantas, e minimizando desperdícios 
energéticos. Por essa e outras a energia 
agrícola é essencial.

SÉRGIO COUTINHO

artigos
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O IMPACTO DA TECNOLOGIA NO 
AGRONEGÓCIO E OS DESAFIOS PARA 2021
BRUNO CUSTÓDIO

O agronegócio é um setor que sem-
pre contou com muitas inovações tec-
nológicas nas áreas de produção, má-
quinas, implementos e insumos, mas 
manteve-se distante, por muito tempo, 
das tecnologias de gestão e controle. 
Este cenário, no entanto, tem muda-
do radicalmente nos últimos anos com 
a adoção em massa deste tipo de tec-
nologia.De modo geral, estes modelos 
tecnológicos permitem aos gestores a 
obtenção de informações de seus am-
bientes internos e informações de mer-
cado, com mais agilidade e assertividade 
para melhorar as tomadas de decisão, 
além de simplificar o compliance frente 
aos cenários fiscais dos países em que 
atuam.

O poder da tecnologia no crescimen-
to do Agronegócio

Em um ano atípico, como 2020, o se-
tor do Agronegócio caminhou na contra-
mão da economia e atingiu crescimento 

recorde em relação ao PIB brasileiro. De 
acordo com dados do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada ( Ce-
pea ) , o agronegócio alcançou partici-
pação de 26,6% no PIB de 2020, contra 
20,5% em 2019.

De forma sucinta, podemos alinhar 
este crescimento significativo a esta 
adesão em massa de tecnologias de ges-
tão empresarial, além das melhorias nas 
tecnologias de máquinas, implementos 
e insumos, como dito anteriormente. 
Este tipo de investimento garante mais 
controle, qualidade e agilidade para 
toda cadeia produtiva do agronegócio, 
além de permitir que o segmento produ-
za maiores volumes dentro das mesmas 
áreas produtivas de anos anteriores.

O período de pandemia em 2020, 
além de forçar o afastamento das pes-
soas e a descentralização de posições 
que geralmente estavam lado a lado nos 
escritórios, impulsionou ainda mais as 

exportações do país. Este cenário exige 
maior controle e rastreabilidade na pro-
dução e operação, além de protocolos 
mais rígidos de qualidade nas commo-
dities vendidas. Ou seja, todo esse mo-
vimento leva à necessidade de grandes 
investimentos em tecnologia da infor-
mação, impactando diretamente na cul-
tura de gestão e na digitalização dessas 
empresas.

Desafios do agronegócio para 2021

Os desafios seguintes para o segmen-
to estão vinculados, principalmente, à 
utilização de infraestruturas que entre-
guem segurança, escalabilidade, per-
formance e estabilidade, além de per-
mitirem total interconectividade para a 
centralização dos dados de software e 
automações (IoT). Estas infraestruturas 
serão responsáveis por simplificar a ro-
tina das áreas que demandam tecnolo-

gias capazes de melhorar os processos 
de gestão e qualidade da informação.

Além de um controle mais rígido e 
informações precisas sobre a gestão do 
negócio, este tipo de tecnologia possibi-
lita o uso adequado dos recursos produ-
tivos, evitando paradas e desperdícios e 
entregando previsibilidade para a cadeia 
de abastecimento.

Desta forma, para interpor estes de-
safios, uma das principais tendências é a 
adoção de recursos de nuvem . Embora 
não façam parte das atividades fins do 
agronegócio, este tipo de tecnologia 
simplifica a disponibilidade de recur-
sos computacionais para softwares e 
automação, além de trazer mobilidade 
e segurança para as operações, com in-
vestimentos totalmente aderentes às 
necessidades daquele determinado mo-
mento.
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BENCHMARKING OS AMERICANOS
ANITA DE SOUZA DIAS GUTIERREZ - ENGENHEIRA-AGRÔNOMA

O termo ‘benchmarking’ vem da lín-
gua inglesa ‘benchmark’ traduzido como 
‘referência’. Benchmarking é uma ferra-
menta de melhoria, num processo contí-
nuo de aprendizado e aperfeiçoamento 
através da comparação do desempe-
nho, dos conceitos, dos processos de 
trabalho, das operações entre agentes 
econômicos, instituições de governo e 
privadas. 

Vamos utilizar como nossa referência 
(benchmark) os Estados Unidos da Amé-
rica do Norte – que tem como o Brasil 
uma grande extensão territorial, uma 
população grande, um grande consumo 
interno, um governo democrático, em-
preendedorismo e localização no Conti-
nente Americano.  

O governo americano tem uma polí-
tica pública bem definida voltada prin-
cipalmente para os agricultores de pro-
dutos perecíveis frescos como o PACA, 
o ‘Marketing Order’, o ‘Marketing Agre-
ement’, o ‘Comodity, Promotion and 
Research Act’. O Agricultural Marketing 
Service – AMS uma divisão (agency) do 
United States Department of Agriculture 
- USDA, é o responsável pela sua aplica-
ção.  

O PACA – Perishable Agricultural 
Commodities Act, é um código comer-
cial, com arbitragem rápida, criado por 
lei federal em 1930 (7 U.S. Code § 499), 
para prevenir condutas fraudulentas e 
injustas na comercialização nacional e 
internacional de frutas e hortaliças fres-
cas e congeladas. Ele exige um registro e 
uma licença de funcionamento do USDA 
para os comerciantes (atacadista, cor-
retor, varejista, processador, comércio 
eletrônico. 

A desobediência às regras do PACA 
leva à punição e à perda da licença do 
comerciante. O PACA presta um serviço 
ágil de inspeção, no tempo exigido pela 
perecibilidade do produto, com arbitra-

gem, mediação de conflitos comerciais, 
punição do culpado e determinação de 
compensação financeira. Ela previne 
processos legais caros e demorados.     

A regulamentação do PACA é muito 
detalhada e estabelece não só a respon-
sabilidade da empresa compradora mas 
também dos seus gerentes e de cada 
parte nos diferentes tipos de contrato. 
Todos os agricultores de produtos pere-
cíveis frescos têm acesso ao PACA - Pe-
rishable Agricultural Commodities Act – 
um código comercial, com arbitragem e 
punição rápida.

As ferramentas legais ‘Marketing 
Order’ e ‘Marketing Agreement’ foram 
criados pelo Agricultural Adjustment Act 
de 1933 com o objetivo de obter condi-
ções mais estáveis de comercialização 
para o produto agrícola. Nos dois casos 
os interessados solicitam a determina-
ção e o governo determina, fiscaliza e 
pune.

As determinações do ‘Marketing 
Order’ são submetidas à aprovação do 
setor e devem ser obedecidas por to-
dos os envolvidos. O estabelecimento 
do peso e das medidas da embalagem 
padrão para um determinado produto 
é um bom exemplo. Um comitê de re-
presentantes do setor pode ser criado 
pelo governo para ajudar a gerenciar o 
‘Marketing Order’.

O ‘Marketing Agreement’ é o resul-
tado de acordo voluntário de um grupo 
e a sua obediência só será exigida dos 
signatários do acordo. Um bom exemplo 
é a garantia de uma fruta doce – acima 
de um determinado conteúdo de sólidos 
solúveis. 

O‘Commodity, Promotion and Re-
search Act’ de 1996 criou uma solução 
que permite a governança das cadeias 
agrícolas, adotada nos Estados Unidos 
e copiada  na Nova Zelândia, no Canadá 
e na Austrália e têm tido uma enorme 

influência nos destinos e no sucesso dos 
agronegócios destes países. A California, 
um estado  americano, criou uma estru-
tura legal com o mesmo objetivo, desde 
1937. 

Ela provê uma estrutura organizacio-
nal, operando sob sanções governamen-
tais, que fornece aos agricultores uma 
ferramenta que permite: 

• A solução coletiva de problemas 
de produção e comercialização;

• O desenvolvimento de ativida-
des de promoção do produto, pesquisa, 
garantia de padrões de qualidade, proi-
bição de práticas comerciais injustas;e

• Uma estrutura de solução de 
problemas e de coleta de recursos para 
o desenvolvimento das atividades e de 
preparação para o futuro.

Um exemplo concreto de como o 
sistema funciona: os bataticultores do 
Estado de Idaho, através do Idaho Po-
tato Commission (Comitê de Promoção 
e Desenvolvimento da Batata do Idaho)
determinam que pesquisa agronômica 
precisa ser levada a efeito, escolhem 
quem deve fazer a pesquisa e financiam 
praticamente 100% da pesquisa realiza-
da no maior estado produtor de batata 
dos EUA. O sistema permite, ainda, a 
existência de um amplo sistema de in-
formação de produção, de comerciali-
zação e de tecnologia administrado pela 
Comission. Permite, ademais, a exis-
tência de um programa de marketing, 
que estabelece os padrões mínimos de 
qualidade, desenvolve pesquisas com o 
consumidor, oferece orientação e mate-
rial de apoio para o varejo e serviços de 
alimentação, produz material didático 
para uso no sistema educacional e pro-
move campanhas para o crescimento do 
consumo. 

Apenas como exemplo, para se com-
preender o tamanho e a importância 

destes comitês, é interessante saber que 
o Comitê de Promoção de Pera da Cali-
fórnia tem um escritório em São Paulo 
que promove ações de marketing, que 
incluem homens vestido de pera nos 
supermercados, degustação, jantares 
só com receitas de pera, reunião com 
atacadistas da CEAGESP,... há mais de 
15 anos.  As mesmas ações acontecem 
em outros países, destino da pera da Ca-
lifornia (www.calpear.com). Os comitês 
de promoção podem ser estaduais ou 
federais ou restritos a uma determinda 
região. A Califórnia tem comitês de vá-
rios produtos -https://www.cdfa.ca.gov/
mkt/mkt/BoardCommissionSites.html#P

A extrema pulverização da produção 
agrícola torna impossível ao produtor 
individual criar sua própria tecnologia 
de produção, obter informações mer-
cadológicas confiáveis e atualizadas e 
levar a efeito ações de marketing em seu 
sentido amplo, que compreende toda a 
cadeia de preparo de um produto até 
alcançar seu mercado: classificação, em-
balagem, transporte, exposição no pon-
to de venda e propaganda.   

Essas questões são, no Brasil, sempre 
tratadas pelo governo, de forma centra-
lizada e burocrática, reduzindo crescen-
temente a autonomia dos diversos ato-
res da cadeia de produção, através de 
um número também crescente de nor-
mas elaboradas por quem pouco com-
preende os problemas existentes e em 
nada pode contribuir para as soluções: 
burocratas criando espaços de poder 
para si próprios. 

Para atuar com eficiência no merca-
do mundial globalizado, o Brasil precisa 
dispor de uma estrutura legal semelhan-
te à dos americanos. A primeira e mais 
importante deve permitir a criação de 
Comitês de Promoção e Desenvolvimen-
to dos Produtos Agrícolas. 




