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CIRCULAÇÃO: 48.467
(IMPRESSOS+DIGITAL) 
AUDIÊNCIA: 13.228 
USUÁRIOS/MÊS

12
SOLUÇÕES DE 
EMBALAGENS 
DACOLHEITA 
CONTRIBUEM PARA A 
REDUÇÃO DA PEGADA 
AMBIENTAL NO 
TRANSPORTE DE FRUTAS

ÍNDICE CEASA 
DE SÃO PAULO 
REGISTRA QUEDA DE 
6,1% NO MÊS

LOGÍSTICA NO 
TRANSPORTE DE 
MANGAS NO PAÍS SOFRE 
COM PLANEJAMENTO

CUSTOMIZAR TRATOR 
É TENDÊNCIA DE 
MERCADO

COM VENDAS EM 
ALTA, VOLVO AMPLIA 
SEGUNDO TURNO 
TAMBÉM PARA A LINHA 
DE CAMINHÕES VM

NOVO SECRETÁRIO DE 
AGRICULTURA DE SÃO 
PAULO RECEBE O NESP



Plena Saúde, uma
empresa que atua no 
mercado de saúde  há 
mais de 30 anos. 

Odonto PF R$35,00 por pessoa 
Carência zero;

Plano de saúde a partir de
R$131,13 de 0 a 18 anos.

Um plano de saúde que cabe no seu bolso.

Aceitamos Associações, Sindicatos
e empresa de qualquer porte.

                Tel: 11 95022-9052

A Companhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) come-
mora mais de cinco décadas neste mês de 
maio.

A maior Central de abastecimento da 
América Latina e a terceira maior do mun-
do, no dia 31 de maio, comemorou 52 
anos de atividades.

A empresa foi criada, em 1969, a partir 
da fusão do antigo Ceasa (Centro Estadual 
de Abastecimento) e da Cagesp (Compa-
nhia de Armazéns Gerais de São Paulo). 
Em um espaço de mais de 700 mil metros 
quadrados localizado na Vila Leopoldina, 
Zona Oeste, da capital paulistana.

De acordo com o último balanço reali-

zado pela Companhia, por ano, a Ceagesp 
comercializa mais de 3,5 milhões de to-
neladas de produtos hortifrutigranjeiros. 
Sendo que ela é a grande responsável pelo 
abastecimento da rede supermercadistas 
de São Paulo e do Brasil inteiro.

Também é uma importante aliada do 
agronegócio, prestando serviços de arma-
zenamento de grãos, açúcar e café, por 
meio de uma rede de armazéns e silos ins-
talada nas principais regiões produtoras 
do interior paulista.

Além de possuir a maior Feira de Flor 
do País, no qual já virou uma referência 
nacional e a segunda maior Feira do Pes-
cado da América Latina.
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MAIOR CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO 
DA AMÉRICA LATINA 
CELEBRA 52 ANOS
DE HISTÓRIA
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APLICAÇÃO DO CRÉDITO RURAL ATINGE 
QUASE R$ 234 BILHÕES EM 11 MESES 
DO PLANO SAFRA
OS VALORES PROGRAMADOS PARA O CRÉDITO RURAL DEVEM SER SUPERADOS COM A REABERTURA DE LINHAS DE PROGRAMAS 
AINDA NÃO CONTRATADOS

O desembolso do crédito rural 
atingiu R$ 233,9 bilhões no pe-
ríodo de julho de 2020 a maio de 
2021, segundo o Balanço de Finan-
ciamento Agropecuário da Safra 
2020/2021. O valor representa um 
aumento de 19%, comparativamen-
te ao mesmo período da safra pas-
sada. Neste montante estão inclu-
ídos R$ 17,7 bilhões provenientes 
das contratações com a fonte LCA 
para desconto em CPR’s e opera-
ções com a Agroindústria.

“Esse desempenho confirma o 
bom momento da agricultura bra-
sileira e a credibilidade alcançada 
pelo setor agrícola e pelos produ-
tores rurais, com indicativos de que 
a safra vindoura poderá ser ainda 
mais exitosa”, diz o diretor de Cré-

dito e Informação, Wilson Vaz de 
Araújo.

De acordo com a Secretaria de 
Política Agrícola, os valores pro-
gramados para o crédito rural, de 
R$ 236,3 bilhões serão superados, 
pois os saldos dos programas de 
investimento, e de outras finalida-
des, ainda não contratados, terão 
sua contratação efetivada, tão logo 
a Secretaria do Tesouro Nacional 
autorize a reabertura das linhas, o 
que deve acontecer imediatamente 
após a sanção do PLN nº 4. Segun-
do a SPA, outras operações deverão 
ser contratadas no mês de junho 
com recursos livres ou controlados, 
mas sem equalização.

CRESCIMENTO DO SETOR 
DE INSUMOS AGRÍCOLAS 
ABRE OPORTUNIDADE PARA 
PROFISSIONALIZAÇÃO E 
INVESTIMENTO EM MARKETING

EM UM CENÁRIO DE MAIOR RECEITA AGRÍCOLA, EM ESPECIAL 
PARA AS CULTURAS DE GRÃOS, EMPRESAS DE INSUMOS TÊM 
FORTE CRESCIMENTO E BOAS PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO 
EM SUA ESTRUTURAÇÃO INTERNA, DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA E 
DIFERENCIAÇÃO NO MERCADO

Em um momento com tantas di-
ficuldades econômicas e sociais no 
Brasil, fortemente relacionadas à pan-
demia do coronavírus, pode parecer 
inusitado pensar em investimento, re-
visão do posicionamento estratégico e 
em marketing para as empresas. Po-
rém, para o setor agrícola talvez este 
seja o melhor momento da história re-
cente para realizar mudanças e traçar 
novos rumos para as organizações.

O especialista em Marketing e ex-
-executivo de empresas de grande 
porte do segmento, Anderson Nora Ri-
beiro, entende que: “O Brasil se tornou 
o grande centro global da agricultura 
tropical e nesse contexto a pesquisa, 
desenvolvimento e inovação se des-

tacaram muito nas últimas décadas. 
O setor de Especiais é um dos mais 
dinâmicos e influentes no quesito de 
lançamento de tecnologias e criação 
de empresas, além de incluir produtos 
com atributos mais sustentáveis, algo 
que também tem tido maior procura 
no mercado agrícola”. Ribeiro destaca 
ainda que a maioria das empresas do 
setor são pequenas e médias e iniciam 
atividades com uma estrutura muito 
enxuta, focada em vendas e indús-
tria-logística, mas com o crescimento 
e melhoria dos resultados, a necessi-
dade de investimento em um posicio-
namento estratégico mais claro e em 
marketing, passa a ser uma prioridade 
para que consigam vencer o platô ini-

cial de faturamento.
Entendendo que o momento é de 

investir em marketing para crescer, 
após vários anos à frente do Marketing 
de importantes empresas de Fertili-
zantes Especiais e também compondo 
o time de conselheiros da ABISOLO, 
Anderson e o também engenheiro 
agrônomo e especialista em Marke-
ting, Marco Antônio Raymundo, se 
uniram para fundar a 5P2R Marketing 
de Precisão, empresa que visa acelerar 
o desenvolvimento de companhias de 
médio e pequeno porte, com foco no 
uso de ferramentas de planejamento 
e gestão muito comuns e acessíveis às 
grandes multinacionais, mas que ainda 
são pouco adotados por companhias 

de menor porte.
Segundo Raymundo, há um hiato 

grande de organização interna e uso 
de ferramentas de gestão entre as em-
presas do setor de insumos, pois as 
menores e mais jovens não conseguem 
“pagar” pelo mesmo nível de informa-
ções, conhecimento e sistemas que 
são amplamente utilizados pelas maio-
res. “Nossa ideia é usar essa bagagem 
adquirida em grandes multinacionais, 
adaptar e simplificar, para possibilitar 
que boas práticas e ferramentas efi-
cazes de gestão sejam utilizadas por 
empresas com estruturas mais enxutas 
do setor agrícola”, acrescenta o espe-
cialista.



nesp

O novo Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo recebeu re-
presentantes do NESP em seu ga-
binete, no último dia 11 de junho, 
para uma reunião. Itamar Borges 
foi incumbido pelo governador de 
buscar soluções eficientes para o 
abastecimento do Estado e ficou 
entusiasmado com o projeto do 
Novo Entreposto de São Paulo. 
Participaram ainda da reunião o 
Coordenador de Desenvolvimen-
to do Agronegócio, José Carlos 
de Faria Jr e equipe técnica, para 
quem foram detalhados aspectos 
de planejamento e implementa-
ção do NESP.

Uma das características valori-
zadas pelos presentes foi o fato 
de o NESP ser formado por em-
presários do setor. Fica claro que 
seu objetivo não é o de especula-
ção imobiliária, e sim de trazer al-
ternativa  para o abastecimento. 

O secretario Itamar Borges 
destacou como positiva a possi-
bil idade de implementação não 
apenas um entreposto hortícolas 

frescas, f lores, proteínas e ce-

reais, mas a previsão futura de 
centros de logística e distribui-
ção e um armazém alfandegado.  

Os representantes do NESP, na 
reunião, receberam o retorno de 
que este é o projeto que melhor 
se enquadra e que mais avançou 
nos quesitos apresentados para 
autorização de acesso em rodo-
vias classe zero. Pela maturidade 
com que vem sendo construído, 
com cuidados em todos os aspec-
tos de implementação, certamen-
te será um ícone em entrepostos 
privados. 

Como mais uma boa notícia 
para os sócios, o NESP informou 
que está finalizando os processos 
do l icenciamento ambiental -  EIA/
RIMA. Foram feitos com ajustes 
no acesso para trazer mais con-
forto aos usuários e, em função 
disso, foram alterados os projetos 
de terraplanagem e drenagem. 

O trabalho junto à empresa de 
engenharia e arquitetura Mona-
cell i  & Vieira vem sendo desen-
volvido de forma intensa, com 
revisão de processos de constru-
ção, que visam otimizar os in-

NOVO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 
DE SÃO PAULO RECEBE O NESP
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Itamar Borges que assumiu o 
cargo no início de junho se reu-
niu com representantes do Novo 
Entreposto de São Paulo para co-
nhecer o projeto

Novo projeto de acesso ao NESP

vestimentos, sem perder a quali-
dade. Desta forma, o NESP poderá 
iniciar as obras da primeira fase, 
logo após a l iberação das l icenças 

ambientais. A previsão do grupo é 
que a construção do Novo Entre-
posto de São Paulo deva ser con-
cluída ao final do ano de 2024.
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CRISE HÍDRICA PREOCUPA 
OS PRODUTORES PAULISTAS

Autoridades devem estudar meios 
de amenizar os impactos da falta de 
água no setor produtivo e alta no preço 
dos alimentos. “O avanço da crise hídri-
ca e as incertezas quanto ao aumento na 
conta de energia acenderam novo alerta 
para os agropecuaristas paulistas”, des-
taca Fábio de Salles Meirelles, presiden-
te da Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado de São Paulo (Faesp).

O agronegócio oferece relevante sus-
tentação ao PIB e à balança comercial e 
garante o abastecimento da população 
sem interrupções, mesmo com tantos 
desafios, como a instabilidade de clima 
e aumento do custo da energia. “Em 
2020, fomos responsáveis por um vo-
lume bruto de produção de R$ 1,7 tri-
lhão”, revela Meirelles.

A preocupação com a crise hídrica 
faz redobrar a atenção com o uso de 
água e sua distribuição no campo, para 
que o abastecimento não seja interrom-
pido ou fique refém das altas taxas de 
energia. “Os reajustes batem na cadeia 
produtiva e se estendem ao consumidor, 

que é quem compra carne no açougue e 
o arroz e feijão no mercado e fica com a 
conta final. A crise hídrica deve ser ob-
servada com atenção pelas autoridades 
e medidas deverão ser tomadas, como 
a revisão das altas taxas de energia, por 
exemplo, para não causar o encareci-
mento dos alimentos”, explica Meirelles.

Na contracorrente da pandemia, o 
campo mantém o ritmo de moderniza-
ção e busca superar os obstáculos do 
novo normal. “A inclusão digital é muito 
importante para o agricultor durante a 
pandemia”, diz o presidente da Faesp. 
“Por isso, estamos nos modernizando, 
discutindo métodos de irrigação e am-
pliando a utilização de energia fotovol-
taica. Defendemos o uso consciente e 
responsável da água e energia justa-
mente para otimizar as operações agrí-
colas e melhor aproveitar cada cultura”, 
comenta.

A Faesp promove as boas práticas do 
uso da água e vem realizando esforços 
para tornar a tecnologia mais acessível 
aos produtores paulistas. Nesse sentido, 

De acordo com o Sebrae e o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 90% 
das empresas do país nasceram da ação de 
empreendedores que, ao identificar alguma 
oportunidade, tiraram o negócio próprio do 
papel, e em sua grande maioria, a partir do 
trabalho em conjunto com a família.

As empresas familiares correspondem a 
65% do nosso Produto Interno Bruto (PIB) e 
são responsáveis por 75% dos empregos. Os 
números expressivos mostram que esse tipo 
de holding tem um peso significativo na eco-
nomia brasileira, mesmo envolta de grandes 
desafios.

Um deles é pensar em como planejar, da 
maneira mais adequada possível, o momen-
to de passar o bastão. Um processo sucessó-
rio bem feito significa que a empresa pode 
continuar caminhando e chegar muito mais 
longe. Um levantamento global de 2018 
mostrou que 44% das empresas desse tipo 

não têm plano de sucessão.
Douglas Duek, CEO da Quist Investimen-

tos e especialista no assunto, conta que aju-
da muitas empresas do agronegócio nesse 
processo, e afirma que a situação exige pla-
nejamento com antecedência, investimento 
na capacitação dos envolvidos, negociação 
das responsabilidades – antes mesmo da 
conclusão do processo e aprofundamento 
sobre o mercado.

Duek aponta que outro passo impor-
tante é o produtor passar a entender que, 
mesmo atuando como pessoa física, deve 
se considerar uma empresa, já que seus pro-
cessos devem ter o mesmo cuidado de uma 
organização. Agir com informalidade em 
todas as situações pode criar um ambiente 
que não contribui para o crescimento.

Além disso, é necessário “estudar o as-
sunto, saber o que é uma holding familiar, 
quais são as formas possíveis de administrá-

SUCESSÃO FAMILIAR NO 
CAMPO: DOUGLAS DUEK 
INDICA OS PRINCIPAIS 
CAMINHOS PARA O PROCESSO
EMPRESAS FAMILIARES CORRESPONDEM A 65% DO NOSSO 
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

SECA DECORRENTE DA FALTA DE CHUVAS EXIGE MAIS ATENÇÃO 
DO PRODUTOR RURAL, INDICA FAESP. SITUAÇÃO PRECISA SER 
ANALISADA POR AUTORIDADES DE MODO A MINIMIZAR O IMPACTO 
NO SETOR PRODUTIVO E ALTA NO PREÇO DOS ALIMENTOS

-la e buscar boas equipes, com vasta experi-
ência na área. Para a construção desse novo 
cenário, é preciso ter em mente também 
quais as regras serão necessárias para que 
tudo funcione perfeitamente na empresa, 
antes, durante e depois da sucessão”, com-
pleta.

No entanto, a dica mais preciosa para 
ajudar no momento de pensar a sucessão 
familiar é: saber quais são os maiores pro-
blemas e qual a probabilidade de cada um 
acontecer. Vale também questionar-se sobre 
os diversos cenários, como por exemplo: o 
que fazer em caso de morte do proprietário? 
E se houver endividamentos?

Ainda segundo Douglas, é interessante 
que todos os participantes relacionem esses 
problemas e, posteriormente, desenhem 
regras baseadas neles. Em geral, as más es-

colhas ligadas ao tema são frutos da falta de 
comunicação, conhecimento e acompanha-
mento.

Para um procedimento mais tranquilo e 
eficaz, é necessário ter informações sobre 
itens como rentabilidade, documentos le-
gais, custos totais da proteção, fornecedores, 
mapeamento de processos, entre outros. 
O especialista afirma ainda que, diferente 
do que normalmente acontece, o fundador 
não precisa se afastar totalmente da empre-
sa após a sucessão. Ele pode fazer parte de 
um conselho, o que será muito mais efetivo 
para quem for o próximo a ocupar o cargo, 
principalmente nos momentos de tomada 
de decisão. “Essa também é uma dica muito 
valiosa para quem planeja passar o coman-
do para outra pessoa”, encerra Duek.

desenvolve comunicação assertiva com 
os sindicatos rurais, de modo a aperfei-
çoar as atividades de irrigação, além de 
outras modernidades, visando garantir 
maior produção para o agropecuarista.

“O planejamento dentro da porteira 

é essencial, mas as autoridades preci-
sam estar atentas e oferecer apoio para 
amenizar o impacto da seca, falta de 
chuva que, somados à crise energética, 
poderão atrasar a próxima safra”, finali-
za Meirelles.



WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR |  2021   I  ENTREPOSTO  7

AMINOÁCIDOS AUXILIAM NA 
REDUÇÃO DE PERDAS DE FOLHOSAS 
EM PERÍODOS DE GEADAS

Com a chegada das frentes frias no 
período entre outono e inverno, as regi-
ões Sul e Sudeste podem ser fortemen-
te afetadas pelas geadas. A ocorrência 
desse fator em plantações de folhosas 
pode acarretar em perdas irreversíveis 
para as culturas, trazendo prejuízos ao 
produtor.

Para evitar que isso ocorra, é preciso 
adotar algumas medidas preventivas no 
manejo, como o uso de aminoácidos. É 
o que defende o produtor de folhosas 
em Mogi das Cruzes (SP), Roberto Sato.

Há aproximadamente 10 anos, o 
agricultor, que produz, entre outros cul-
tivos, alface e repolho, utiliza soluções 
naturais ao longo do manejo das folho-
sas mesmo em caso de geadas leves 
e tem alcançado resultados positivos. 
“No inverno é preciso fazer um trabalho 
de prevenção, reforçar os aminoácidos. 
Acredito que afeta menos a planta e ela 
recupera mais rápido”, explica Sato.

Um bom manejo fisiológico da plan-

ta, como explica o engenheiro agrôno-
mo Marcos Revoredo, gerente técnico 
especializado em hortifrúti da Alltech 
Crop Science, é fundamental para evi-
tar problemas com a queda brusca de 
temperatura:

“O emprego de substâncias orgâni-
cas como aminoácidos promove um es-
tímulo no metabolismo da planta, para 
que não haja o congelamento do tecido 
vegetal. Este método, em associação 
com outros fatores preventivos, fará 
com que a planta tenha um crescimen-
to mais equilibrado”, diz.

Segundo o especialista, a aplicação 
preventiva potencializa a produção de 
enzimas, o que reduzirá as perdas e 
trará benefícios à produção: “haverá 
maior capacidade da planta em superar 
o fator estressante, ou até mesmo pas-
sar pelo estresse e não ser danificada 
visualmente. Caso não seja feita a apli-
cação dos produtos com antecedência, 
não será possível reverter o dano, pois 

a queima já terá acontecido”.
Em complemento aos aminoácidos, 

há elementos nutricionais importantes 
que auxiliam na formação e resistência 
dessas folhas, como o cálcio, relaciona-
do a parede celular; o magnésio, funda-
mental para a atividade de produção de 
clorofila; o boro, essencial na produção 
de tecidos vegetais; e o potássio, impor-
tante para o transporte de carboidratos 
e a condutância estomática das folhas.

Medidas preventivas
Além dos manejos fisiológico e nu-

tricional, Revoredo afirma que é impor-
tante trabalhar com ambientes protegi-
dos, como estufas, que podem oferecer 
uma proteção maior. Outra medida efi-
ciente é o método de irrigação por as-
persão. “Desta forma, com a queda da 
temperatura, haverá o congelamento 
desta água, fazendo com que não acon-
teça o congelamento do conteúdo ce-
lular desse tecido vegetal. São métodos 

preventivos para que o produtor não 
sofra com esse problema”.

Soluções
Entre as dicas do agrônomo, para 

que as áreas de folhosas passem por 
esse período da melhor forma possível, 
está o Liqui-Plex Bonder, fertilizante da 
Linha Nutrição da Alltech Crop Science 
com agente complexante e alta concen-
tração de aminoácidos. Revoredo expli-
ca que o produto deve ser aplicado de 
forma pulverizada na folha, para que 
ele seja absorvido e que a substância 
seja metabolizada com eficácia.

O especialista também recomenda 
outras opções da linha que podem auxi-
liar o produtor, como o Liqui-Plex CaM-
g+B, fertilizante foliar enriquecido com 
aminoácidos e formulado com cálcio, 
magnésio e boro; e o Liqui-Plex Finish, 
produto à base de potássio de alta solu-
bilidade complexado por aminoácidos 
livres.

ESTRESSE OCASIONADO PELA 
QUEDA NAS TEMPERATURAS 
PROVOCA A QUEIMA DAS 
FOLHAS, CAUSANDO PREJUÍZOS 
AO PRODUTOR
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TEXTO: GUILHERME ARAUJO

WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR |  2021   I  ENTREPOSTO  9

VENDAS DE CAMINHÕES MOVIMEN-
TAM PIB DO AGRONEGÓCIO

De acordo com os dados elaborados 
pela CEPEA - Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada, junto com o 
apoio financeiro da CNA - Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil –, o PIB 
do agronegócio brasileiro avançou 24,31%, 
em 2020, isso em comparação com o ano 
anterior.

Em valores monetários, o Produto In-
terno Bruto do País totalizou algo em tor-
no de R$ 7,45 trilhões, e o do agronegócio 
chegou a quase 2 trilhões de reais. Período 
que teve alta para todos os segmentos do 
agronegócio, até mesmo para a agroindús-
tria, que foi o setor mais afetado por conta 
da Covid-19.

Com a retomada, gradativamente, da 
economia brasileira, as vendas de cami-
nhões vêm crescendo na mesma propor-
ção. Sendo que as principais montadoras 
estão otimistas com o planejamento es-
tratégico para 2021, com o lançamento de 
veículos para este ano.

“O ano de 2020 trouxe ensinamentos 
para o resto da vida. Aprendemos como 
nunca em vários sentidos, e o mercado 
precisou passar por mudanças que chega-
riam nos próximos anos, como as vendas 
virtuais. Houve também uma retomada 
verde que acelerou a busca por alterna-
tivas sustentáveis, e nossa solução a gás 
chegou a 70 unidades vendidas. Por outro 
lado, o relacionamento com os clientes 
atingiu um nível altíssimo de parceria; e fi-
cou comprovado que a Scania e sua rede 
atuam de forma diferenciada na relação 
com eles”, afirmou Roberto Barral, vice-

-presidente das Operações Comerciais da 
Scania no Brasil.

“Em 2021, ainda temos incertezas que 
não deixam algumas projeções avançarem, 
mas estamos otimistas. Nos caminhões, a 
Nova Geração é um sucesso. E, nossa jor-
nada liderando a transição para um siste-
ma de transporte mais sustentável seguirá 
cada vez mais transformadora”, concluiu 
Roberto Barral. 

AGRONEGÓCIO & LOGÍSTICA
Já para Roberto Cortes, presidente e 

CEO da MAN Latin América, o setor rural 
tem um destaque importante, já que a lo-
gística dos produtos, ainda mais do horti-
frúti é realizada pelas estradas que cortam 
o Brasil de Norte a Sul. “O agronegócio é 
um dos segmentos mais promissores para 
o mercado de caminhões. O campo está 
em pleno desenvolvimento e demanda 
investimentos em tecnologia, incluindo 
distribuição, o que impulsiona os extrape-
sados”, é o que esclareceu Roberto Cortes. 

Pensamento também compartilhado 
pelo Roberto Barral, diretor da Scania no 
Brasil. Isso se deve, porque, grande parte 
das vendas de caminhões da Companhia 
sueca é destinada fortemente ao agro. “O 
agronegócio é um setores de maior impor-
tância nas vendas de caminhões. Para a 
Scania, sempre foi e sempre será. O cliente 
do agronegócio busca um caminhão ren-
tável e econômico para o ajudar a manter 
suas margens de lucratividade”, comentou 
Roberto Barral.

Roberto Leoncini, vice-presidente da 
divisão de caminhões da Mercedes-Benz, 
explica que, desde o início da pandemia, 
ele e equipe intensificaram o contato com 

o cliente para entender a situação de cada 
um.

“A nossa conclusão é que o agronegócio 
vai se destacar. A covid-19 não vai impactar 
na safra que, mais uma vez, baterá recorde. 
Algumas situações estão contribuindo para 
isso, como o câmbio que, neste momento, 
é favorável para a exportação”, disse o VP 
da Mercedes-Benz, fabricante do modelo 
Actros 2651 6×4, cujas vendas começaram 
em março passado.

Leoncini ainda relatou sobre a impor-
tância da participação do setor nas vendas 
diretas dos veículos.

“O agronegócio representa 25% das 
vendas totais de caminhões no País, sendo 
que 12% desses caminhões são direciona-
dos ao escoamento de grãos. “Esse volu-
me traz um fôlego à economia e ao nosso 
negócio. Mesmo assim, sabemos que os 
próximos meses serão complicados”, res-
saltou.

CAMINHÕES NOVOS E USADOS
De acordo com os dados da Anfavea 

- Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, as vendas de ca-
minhões, somente nos primeiros quatro 
meses, chegaram a 48,9%, em 2021, o 
que representou 35.820 veículos novos 
comercializados. Só de emplacamento de 
caminhões, no mês de abril, por exemplo, 
foi aproximadamente de 9%, nesse caso, 
negativo, em relação a abril desde ano. 
No entanto, bem diferente, já com 147,5% 
quando comparado com abril de 2020 
(9.778 unidades x 3.951). 

Este também foi o melhor acumulado 
de janeiro a abril desde o ano de 2014”, 
afirma o vice-presidente da Anfavea, Gus-

tavo Bonini. O executivo ressalta que me-
tade da produção se concentra nos cami-
nhões pesados. Os principais compradores 
desses modelos ainda estão no agronegó-
cio, mais construção civil, mineração e co-
mércio eletrônico.

Já as vendas de caminhões usados di-
minuíram, no mês de abril. 

Segundo a Fenabrave,  assim, no mês 
passado foram transferidas 31.646 unida-
des. Ou seja, queda de 7,74% ante os nú-
meros de março. 

De acordo com o presidente da Fena-
brave, Alarico Assumpção Junior, isso é re-
flexo de mudanças na concessão de crédi-
to. Segundo ele, as instituições financeiras 
continuam oferecendo opções. Contudo, a 
análise das propostas está sendo feita de 
forma mais criteriosa.

Apesar da retração no mês, na média 
diária houve alta nas vendas de caminhões 
usados. Além disso, na comparação de abril 
de 2021 com abril de 2020, o crescimento 
foi de 358,44%. Ou seja, no mesmo mês do 
ano passado, 6.903 caminhões usados mu-
daram de dono no Brasil.

No ano passado, as vendas de cami-
nhões novos no Brasil foram de 89.207 uni-
dades, o que representa uma queda signi-
ficante de 12,37%, em relação ao ano de 
2019, já que foram comercializados mais 
101.733.

VEÍCULO PRÓPRIO VS TERCEIRIZAÇÃO
[A principal vantagem de se manter 

uma frota terceirizada é que os custos in-
corridos dessa operação são previsíveis, já 
que são definidos no momento da assina-
tura do contrato]

Segundo dados da Agência Nacional de 

QUAL O MELHOR PLANEJAMENTO LOGÍSTICO PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO?

LOGÍSTICA DO AGRO: 
FROTA PRÓPRIA OU TERCERIZADA 
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Transportes Terrestres (ANTT), o país, hoje, 
conta com cerca de 1 milhão de transpor-
tadoras, divididas em transportadores au-
tônomos de carga, empresas de transporte 
rodoviário e cooperativas de transporte, 
com uma frota que ultrapassa 2 milhões 
de veículos registrados.

E para que as empresas e autônomos 
possam ter uma gestão otimizada de servi-
ços, das frotas e da parte fiscal, a tecnolo-
gia é uma aliada importante. 

"O envelhecimento da frota reforça 
um aumento na procura por serviços, pois 
muitos clientes vão deixar de comprar um 
novo automóvel e terão que mantê-lo em 
bom estado", destaca Leandro Vanni, Ge-
rente de Treinamento e Desenvolvimento 
do Maxxi Training.

Cada vez mais, empresas especializa-
das em gestão de frotas têm se aprimora-
do e desenvolvido soluções tecnológicas 
que, além de integrar as várias partes en-
volvidas no transporte de cargas, trazem 
inúmeras facilidades para quem está no dia 
a dia dessa logística.

Mariluci de Lima, diretora da Transpor-
tadora Transgobbi, diz que sua empresa faz 
uso de sistemas de gestão há mais de 20 
anos. Fundada em 1983, em Palmas, no in-
terior do Paraná, a empresa, especializada 
no ramo de transporte siderúrgico, acom-
panhou a evolução dessas tecnologias e 

observou ao longo da sua história o quanto 
foi fundamental ter um sistema de gestão 
que ajudou muito a empresa a crescer.

“Quando a gente investiu em um ERP, 
há vinte anos, mesmo sendo naquela épo-
ca uma tecnologia nova e em desenvolvi-
mento, pudemos escalar o nosso negócio 
com base em uma organização muito pro-
fissional”, diz Mariluci de Lima.

A competitividade do transporte de 
cargas é um dos temas mais estratégicos 
do agronegócio. Mudanças recentes na 
legislação e na tecnologia trazem novas 
oportunidades e perguntas para o setor: 
entre elas, qual modelo mais adequado 
para o meu negócio, a terceirização ou a 
frota própria?

Ter o controle dos processos operacio-
nais, veículos comprados pela empresa, 
motoristas contratos e selecionados pelo 
empreendimento, manutenções de todos 
os modelos, sem dúvida é uma grande van-
tagem, pois a agilidade e independência na 
tomada de decisão é garantida. Entretanto, 
o poder aquisitivo, pode afetar na quanti-
dade e disponibilidade do caminhão para 
atender toda a demanda e afetar direta-
mente, no planejamento logístico.

No Brasil e no mundo, existem diversas 
empresas de terceirização e gestão de fro-
tas. Para Robinson Cannaval Jr, sócio fun-
dador e diretor do Grupo Innovatech, em-

presa que oferece soluções de tecnologia 
com foco nos mercados de logística e supri-
mentos, a competitividade do agronegócio 
é altamente impactada pela dependência 
do modal viário aliado à precariedade das 
estradas no país, que colabora para o au-
mento de perdas e custos de manutenção. 

“O custo dos transportes é particular-
mente relevante para os resultados nos se-
tores do agronegócio e florestal, exigindo 
atenção dos produtores. O caráter sazonal 
da produção coloca desafios especiais à 
logística do agro: ociosidade da frota pró-
pria na entressafra x aumento dos custos 
de fretes na época da colheita. Poucos pro-
dutores adotam o modelo de frota 100% 
própria e a terceirização é o modelo mais 
utilizado nas empresas agro no país”, ex-
planou Robinson Cannaval Jr.

Se o objetivo é manter uma estrutura 
enxuta, custos reduzidos e uma carga me-
nor de controles, análises e planejamen-
tos, a frota terceirizada é a melhor opção, 
uma vez que essas responsabilidades são 
da empresa terceirizada. Com isso, a ges-
tão volta o foco para o core business, se 
concentrando nas atividades que realmen-
te geram receita para o negócio.

“Essa é uma forma de fazer com que 
seu empreendimento ganhe vantagens 
competitivas e saia na frente dos seus con-
correntes. Porém, se a necessidade é man-

ter um controle maior, com mais autono-
mia e um processo de tomada de decisão 
mais simplificado, a melhor alternativa é 
manter uma frota própria”, concluiu.

A principal vantagem de se manter 
uma frota terceirizada é que os custos in-
corridos dessa operação são previsíveis, já 
que são definidos no momento da assina-
tura do contrato. Com isso, dificilmente o 
gestor terá alguma surpresa que afetará o 
orçamento ou algum problema que pode 
render dor de cabeça.

Ter uma frota própria pode gerar mui-
tos gastos, pois a empresa precisa adquirir 
veículos adequados a cada tipo de carga 
que transporta, além de arcar com a ma-
nutenção, peças e mão de obra. Por outro 
lado, em muitos mercados existe grande 
sazonalidade ao longo do ano. Assim, ter 
frota própria acarretaria em veículos ocio-
sos durante períodos de baixa temporada 
ou a falta de capacidade de atender toda a 
demandas durante momentos de pico.

Outro fator de desgaste é a necessida-
de de gerenciar a frota, o que demanda 
uma equipe especializada e softwares mo-
dernos.

Independentemente do tipo de gestão 
de frota que a empresa adota, em ambos 
os modelos é vital ter o controle da opera-
ção. Para facilitar o dia a dia do gestor.

No maior mercado atacadista da América 
Latina e o terceiro maior do mundo, a Ce-
agesp, segundo a Companhia, por dia pas-
sam mais de 12 mil veículos. As mais de 4 
mil empresas localizadas na Ceasa de São 
Paulo, utilizam-se de frotas próprias, ter-
ceirizadas ou até mesmo ambas para con-
seguir atender as necessidades da deman-
da. São caminhões de diferentes modelos 
que fazem o abastecimento de FLVs – Fru-
tas, Legumes e Verduras, além de pescado 
de flores no Brasil todo.  
A empresa R. Parise Hortifrutiflores, por 
exemplo, que está há mais de 16 anos 
atuando, fortemente, no Entreposto pau-
listano, atende, principalmente Hipermer-
cados, feiras, sacolões. Sendo assim, para 
conseguir realizar todas essas operações, a 
frota não é terceirizada. O estabelecimen-
to investe, então, na logística possuindo 
caminhões próprios para o abastecimento 
e entregas. 
Já empresa Frutas Rocha utiliza de cami-
nhões próprios na comercialização e dis-
tribuição de bananas e outras frutas da 
região produtora do Vale do Ribeiro para a 
Ceagesp. E para atender todo este abaste-
cimento, é realizada de forma preventiva a 

manutenção a cada 15 dias por uma equi-
pe especializada e credenciada. 
Referente à renovação da frota, a mesma 
é feita a cada dois anos dependendo do 
veículo e seu desgaste. Para um dos sócios 
proprietários, Rodrigo Rocha, toda a pre-
caução é tomada para evitar grandes pre-
juízos e desastre, já que envolve a vida do 
condutor. 
“Nossas exigências estão vinculadas a se-
gurança, ou seja, a manutenção do veículo 
deve estar em dia e o motorista com jor-
nada de trabalho que não prejudique seu 
rendimento e principalmente sua segu-
rança pessoal e de terceiros, uma vez que 
nossa carga é revestida de seguro”, explica 
Rodrigo. 
Mesmo no período de crise, em que o País 
está lentamente se recuperando, Antônio 
Donizete, sócio proprietário da empresa 
Difar, que está há mais de 23 anos comer-
cializando produtos nacionais e importa-
dos na CEAGESP. Em 2017, fez uma aquisi-
ção de um novo caminhão 0 km através da 
concessionária DAF Guarulhos. 
“A gente estava trabalhando com veículos 
quase sempre novos. E pelo visto, o que a 
gente tem visto pela DAF Caminhões, atra-

FROTA DE CAMINHÕES NA CEASA 
SP EMPRESÁRIOS DA CEAGESP 
UTILIZAM FROTAS PRÓPRIAS, 
TERCEIRIZADAS E AMBAS PARA 
GARANTIR O ABASTECIMENTO   

vés dos comentários e das explicações dos 
vendedores, então, fizemos a escolha pelo 
o caminhão da marca que está nos agra-
dando bastante”, comentou.
Infelizmente, por conta do alagamento 
que atingiu a Ceagesp, em fevereiro do 
ano passado, onde mercadorias foram per-
didas e descartadas, trazendo um prejuízo 
estimado de mais de 20 milhões de reais. 
Muitos empresários atacadistas, também, 
tiveram os caminhões danificados, com 
até perda total, por conta do nível da água.
Para se restabelecer, financeiramente, e 
realizar um planejamento para repor a fro-
ta, nesse caso é essencial analisar o que é 
mais vantajoso: adquirir um novo veículo 
ou terceirizar a frota?
Aos que trabalham na Ceagesp sabem 
bem da importância que é o transporte de 

mercadoria para o estabelecimento. A en-
trega precisa ser realizada dentro do prazo, 
porém, não é uma tarefa muito fácil para 
ser executada com caminhões trafegando 
pelos grandes centros das cidades. Para 
isso, muitos permissionários do Entreposto 
optam pelos seguimentos dos VUCs, que 
são os Veículos Urbanos de Cargas. As van-
tagens são inúmeras, como por exemplo, 
os VUCs podem trafegar livremente nos 
centros urbanos, sem a restrição do horá-
rio em qualquer dia da semana. Isso aju-
da muito aos comerciantes que precisam 
distribuir o seu produto no tempo hábil. 
Outra novidade é que a nova legislação 
permitiu o comprimento do veículo em até 
7,20 metros. Antes o máximo permitido 
era de 6,30 metros.
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ÍNDICE CEASA DE SÃO 
PAULO REGISTRA QUEDA 
DE 6,1% NO MÊS

O índice de preços da CEAGESP en-
cerra o mês de maio com a quinta queda 
seguida no ano. Nesse mês o indicador 
teve um recuo de 6,09%, impulsionado 
pela forte redução nos preços dos seto-
res de frutas, legumes e verduras, com 
destaque para este último, com uma 
baixa expressiva de 17,2%. O único se-
tor que apresentou alta, mesmo assim 
pequena, foi o de pescados. Essa baixa 
generalizada de preços pode ser expli-
cada pelo clima menos quente, que fa-
voreceu a qualidade e a boa oferta de 
produtos, e pela menor demanda, que 
continuou sofrendo pressão por conta 
do menor poder aquisitivo da população 
mais fragilizada e também pelas conse-
quências das medidas restritivas estabe-
lecidas para o combate à transmissão do 
coronavírus no Estado de São Paulo.

Em maio, o setor de frutas teve forte 
queda de 7,02%, a quinta consecutiva no 
ano. As principais reduções foram nos 
preços da manga palmer (-28,9%), da 
uva niágara (-23,3%), da banana nanica 

(-21,2%), do mamão formosa (-19,2%), 
da uva benitaka (-15,8%) e da banana 
prata (-15,3%). As principais altas ocor-
reram com o maracujá azedo (24,6%), 
morango (19,0%), com o caju (17,8%), 
com a acerola (7,2%) e com o abacate 
fortuna (5,3%).

O setor de legumes também regis-
trou forte queda de 6,08%. As princi-
pais reduções ocorreram com a vagem 
macarrão curta (-35,8%), com a beter-
raba (-27,1%), com o pimentão verde 
(-26,0%), com a ervilha torta (-25,0%) 
e com a berinjela (-21,3%). As princi-
pais altas foram nos preços do quiabo 
(29,2%), do tomate cereja (21,5%), do 
pimentão vermelho (15,0%), da man-
dioquinha (12,5%) e do tomate caqui 
(11,8%).

O setor de verduras apresentou uma 
expressiva queda de 17,19%. As maio-
res baixas se deram nos preços da salsa 
(-64,1%), do brócolos ramoso (-30,8%), 
do coentro (-28,9%), da acelga (-24,2%), 
do nabo (-23,5%) e da alface crespa 

(-23,2%). As principais altas ficaram por 
conta do moyashi (17,8%), do orégano 
(16,0%), da hortelã (10,0%), do louro 
(4,6%) e da cenoura com folhas (4,1%).

O setor de diversos fechou o mês 
com queda de 1,58%. As principais bai-
xas ficaram por conta da cebola (-18,4%), 
da cebola estrangeira (-13,3%), dos ovos 
brancos (-8,3%) e vermelhos (-5,6%) e 
do coco seco (-5,2%). As principais ele-
vações ocorreram nos preços da batata 
lavada (15,7%), da canjica (12,6%), da 
batata asterix (12,0%) e do alho estran-

geiro (9,7%).
O setor de pescados apresentou 

elevação de 0,92%. As principais altas 
foram nos preços da lula congelada 
(44,4%), do curimbatá (26,6%), da sardi-
nha congelada (21,6%), da pescada torti-
nha (20,5%) e da pescada goete (11,8%). 
As principais baixas de preços do setor 
ocorreram com o robalo (-10,2%), com 
o pintado de cativeiro (-7,0%), com o ca-
marão ferro (-6,2%), com o peixe espada 
(-5,8%) e com a anchova (-4,9%).
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ESTUDO DEMONSTROU QUE AS CONSERVADORAS EM EPS REDUZEM EM ATÉ 9,52% A QUANTIDADE DE EMISSÕES DE CO2 EQ. EM 
COMPARAÇÃO OUTROS MATERIAIS

SOLUÇÕES DE EMBALAGENS 
DACOLHEITA CONTRIBUEM 
PARA A REDUÇÃO DA PEGADA 
AMBIENTAL NO TRANSPORTE 
DE FRUTAS
A Termotécnica, líder em embalagens 
em EPS na América Latina, encomendou 
um estudo realizado pela consultoria 
ambiental Green Domus, onde foram 
comparadas as emissões de GEE (Gases 
do Efeito Estufa) para transporte de car-
gas de uvas e de mangas simulando um 
cenário em conservadoras e paletes de 
EPS (isopor – marca registrada de tercei-
ro) e em caixas de papelão com paletes 
de madeira. “O mundo e os mercados 
estão cada vez mais exigentes quanto 
à pegada ambiental das empresas e es-
tamos comprometidos com esta agen-
da apresentando soluções que estão 
em linha com essas demandas”, afirma 
o presidente da Termotécnica, Albano 
Schmidt.

Foram feitos comparativos em transpor-
te rodoviário no Brasil para as cargas de 
uva e também combinando os modais 
rodoviário nacional e aéreo interna-
cional, para Europa, na exportação de 
manga. Ambos os estudos mostram que 
a utilização de soluções de embalagens 
em EPS DaColheita contribuem para a 
redução da pegada ambiental no trans-
porte de frutas.

No primeiro cenário, foi feito o compa-
rativo do transporte de uma carga de 
uva (110 caixas) com ambos os tipos de 
embalagens, entre Petrolina (PE), onde 
a Termotécnica tem unidade fabril, e a 
Ceagesp (Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo), via 
transporte rodoviário em caminhão de 

baú refrigerado padrão. Como resulta-
do, as emissões presentes no transporte 
terrestre de uva em embalagens e pale-
tes de EPS foram 9,52% menores do que 
em embalagens de caixas de papelão e 
paletes de madeira, uma diferença de 
89,13 toneladas. Como comparação, no 
ano de 2019, conforme dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística) e da plataforma SEEG (Sistema 
de Estimativas de Emissões e Remoções 
de Gases de Efeito Estufa), a emissão di-
ária per capita do brasileiro é de 28,25 
KgCO2 e/dia.

Conclui-se, portanto, uma redução de 
CO2 equivalente às atividades diárias de 
3.155 pessoas.

Estudo similar, que também envolveu 
os dois tipos de materiais para as emba-
lagens, foi realizado com uma carga de 
manga (110 caixas) entre Petrolina (PE), 
Viracopos (SP) e Lisboa (POR), sendo o 
primeiro trecho por transporte terrestre 
e o segundo por via aérea. Neste ce-

nário, as emissões de GEE somadas no 
transporte terrestre e aéreo de manga 
em embalagens e paletes de EPS foram 
5,44% menores que o transporte de 
manga em embalagens de caixas de pa-
pelão e paletes de madeira. A diferença 
no transporte de manga foi de 2.492,39 
toneladas. Esta quantidade equivale a 
emissões de 88.226 pessoas/dia.

Falando em sustentabilidade, as caixas 
conservadoras DaColheita contribuem 
em três frentes:

1) Na reciclagem pós-consumo, pois o 
EPS é um material que pode ser 100% 
reciclado e se transformar em matéria-
-prima para outras aplicações, como ro-
dapés e molduras.

2) Aumento do shelf-life  dos produtos 
frescos em até 30%, o que contribui 
para a redução do desperdício na cadeia 
de distribuição e consumo.

3) Contribui para a redução da pegada 
de carbono, com a diminuição da emis-
são de Co2 equivalente, no transporte 
devido ao peso mais leve das soluções, 
o que reduz o consumo de combustível.

  “Nossa abordagem ambiental traz a 
economia circular na prática. Inclui uma 
visão integrada desde a concepção de 
produtos, eficiência operacional, pas-
sando por logística reversa, reciclagem 
e indo até novas cadeias produtivas, fe-
chando o ciclo da economia circular.
Pensando na cadeia logística como um 
todo é uma solução diferenciada e ino-
vadora para este mercado e que atende 
às exigências por uma atuação respon-
sável das empresas em termos de sus-
tentabilidade”, diz Albano Schmidt.

Para saber mais sobre a estratégia sus-
tentável da Termotécnica acesse a ín-
tegra o recém lançado Relatório de 
Sustentabilidade da companhia, clique 
aqui.
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EMBALAGENS DE ISOPOR 
ESTÃO CONQUISTANDO OS 
EMPRESÁRIOS DA CEAGESP

Cada vez mais, os empreendimentos 
da Ceasa de São Paulo estão variando 
nos tipos de embalagens para conser-
var o produto. Sendo que um que está 
ganhando espaço entre os empresários 
atacadistas é o de isopor (EPS). O moti-
vo, em geral, se deve por conta da con-
servação maior do alimento.

“Nós trabalhamos com embalagens 
de papelão, caixas plásticas e também 
a de isopor. Como trabalhamos com to-
dos os tipos de frutas nacionais e impor-
tadas utilizamos embalagens variadas 
para atender a nossa demanda. A goia-
ba, por exemplo, está vindo tanto na cai-
xa de papelão quanto a de EPS. Temos 
na de isopor, produtos como a goiaba, 
pitaia, caju, e também a uva”, explicou o 
vendedor Dennis Sakakura, da empresa 
Frutânia Brazil.

Enquanto algumas empresas estão 
com um mix de embalagens, outras es-
tão optando mais pela a de isopor. Mui-
tos empresários atacadistas estão traba-
lhando no seu estoque, com a linha de 
conservadoras DaColheita, da Termotéc-
nica, que são embalagens que protegem 
e proporcionam o aumento da validade 
de FLVS – frutas, legumes e verduras, em 
até 45 dias, na cadeia do frio e em cerca 
de 20% no tempo de exposição nas gôn-
dolas dos estabelecimentos comerciais, 
quando comparado com outros tipos de 

embalagens.
Como é o caso da JJ Pivotto, que está 

há bastante tempo no mercado ataca-
dista, comercializando diversos produ-
tos na Ceagesp., “Nós estamos traba-
lhando com as embalagens da marca 
Dacolheita, há mais de dois anos. Nós 
preferimos, porque, ela retém mais a 
temperatura do ambiente, conservando 
por mais tempo a durabilidade da fruta. 
Nós estamos utilizando, por exemplo, 
bastante para a pitaia, mas também, 
para o maracujá-doce e a atemoia”, é o 
que ressaltou Victor Maciano, é vende-
dor da JJ PIvotto.

Outro detalhe importante, também é 
o marketing que gera, para os compra-
dores do mercado. A empresa Vip Fru-
tas, que está desde 2001, no Entreposto 
paulistano, trabalha com uma variedade 
de frutas.

“Faz anos que trabalhamos com essa 
marca [DaColheita]. No momento, a 
gente utiliza para as vendas de maçãs, 
uvas, peras. Ela também é muito utili-
zada na comercialização de morango e 
figo. Uma das vantagens em usar esse 
tipo de embalagem é que além de cha-
mar mais atenção, ser mais bonita, mais 
higiênica, ela conserva por mais tempo 
e tem mais aceitação no mercado”, é o 
que explica José Carlos de Holanda, pro-
prietário da Vip Frutas.

FRUTAS COMO UVA, MAÇÃ, PITAIA, MARACUJÁ SÃO 
COMERCIALIZADAS EM CAIXAS EPS
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EMPRESA INVESTE MAIS 
DE R$ 18 MILHÕES EM 
SUA NOVA PLATAFORMA 
DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO 
AGROINDUSTRIAL

CUSTOMIZAR TRATOR É 
TENDÊNCIA DE MERCADO
DEMANDA DOS PRODUTORES FOI ATENDIDA PELA LS TRACTOR

A produção agrícola no Brasil não é 
somente baseada em grãos. Há muita 
diversidade como, por exemplo, café, 
cana, hortifruticultura, entre outras. 
Cada uma destas atividades mais especí-
ficas vêem demandando “ferramentas” 
de trabalho adequadas para um bom 
desempenho, a fim de obter o máximo 
de produtividade. Considerando que tra-
tores são ferramentas, e setores como a 
citricultura, o café entre outras, neces-
sitam de equipamentos específicos, a 
LS Tractor vem customizando seus pro-
dutos, de acordo com cada uma destas 
atividades.

Assim foi com a citricultura, por 
exemplo. Em busca de aumento de 
produtividade por hectare muitos ci-
tricultores começaram a trabalhar o 
adensamento das suas lavouras, ou seja, 
diminuindo o espaço entre plantas. Po-
mares com alta densidade podem, se-
gundo pesquisadores, atingir aumento 
de até 50% no rendimento por planta. 
Se antes era utilizada a medida de 6 me-
tros de rua para 4 metros entre plantas, 
agora está distância passou a ser 6 me-
tros por 2 metros. Se, por um lado há 

um ganho expressivo no final das contas, 
para o produtor, ele aumenta também o 
risco de perda de frutas por que até o 
momento, não havia, por exemplo, um 
trator mais adequado para o trabalho 
nesta cultura.

“A gente recebeu uma demanda, por 
parte de um produtor de laranja aqui de 
São Paulo. Eles gostaram muito dos nos-
sos tratores, mas com o adensamento 
entre plantas, aconteciam muitos danos, 
tanto na fruta quando no equipamento”, 
explica Ademir Chiquetti, gerente co-
mercial da concessionária JA Máquinas, 
da LS Tractor. Ele continua, dizendo que 
a pesquisa de campo foi fundamental 
para poder propor as alterações neces-
sárias que eliminassem o problema.

Alterações – Conforme o gerente co-
mercial, a produção de citros tem dife-
renças não só na planta, mas na região 
onde é cultivada. Por isto foi definido 
que seriam utilizados os tratores da série 
Plus, de 80, 90 e 100 cv. Chiquetti relata 
que a transformação começou em um 
P80 Power Shuttle. Os paralamas trasei-
ros foram reduzidos no seu tamanho, o 
retrovisor externo foi colocado dentro 

da cabine, escapamento ficou embaixo 
do trator, a alça lateral de suporte de en-
trada na cabine, para auxílio do opera-
dor, também foi retirado da parte exter-
na e a luz de advertência foi para dentro 
da cabine. “Em resumo temos um P80 
com tamanho de U60, o que caiu como 
uma luva para este mercado”, assegura o 
Gerente Comercial. 

Uva – Cerca de 63% da produção de 
uva gaúcha é feita no sistema latada, ou 
pérgola. Para os viticultores que se uti-
lizam deste formato a altura em que os 
cachos de uva ficam do solo, cerca de 
1,85 metros, em plena safra é um fator 
limitante à mecanização porque a dis-
tância entre o chão e o acento do opera-
dor em um trator normal é, em média 1 
metro. Ao se colocar o operador acaba, 
na maioria das vezes, batendo nos frutos 
o que não pode acontecer.

O gerente comercial da concessioná-
ria LS Tractor que atende a região, a Tra-
tor Serra, Júlio Carniel, afirma que a ver-
são Viti do R50, foi criada por sugestão 
da equipe comercial da revenda e aceita 
pela fábrica justamente para atender as 
especificações da viticultura latada. Ele 

diz que perceberam no campo a neces-
sidade de diminuir a altura da platafor-
ma do trator, ficando em 90 cm entre 
o acento e o solo, e uso de rodagem 
radial traseira aro 20, na especificação 
320/70/20 e dianteira 200/70/16. “Com 
a plataforma mais baixa, o centro de gra-
vidade também baixa dando maior es-
tabilidade para trabalhos em áreas com 
inclinação acentuada”, ressalta Carniel.

Ele complementa dizendo que o R50 
apresenta ainda a TDP de três velocida-
des, transmissão de 32 marchas e o su-
per redutor que reduz a velocidade para 
menos de 1km/h. “São várias as caracte-
rísticas que colocam este produto como 
o ideal para o trabalho na viticultura que 
usa o modelo da serra gaúcha”, conclui 
Carniel.

Atender às demandas específicas dos 
clientes setorizados é parte do DNA da 
LS Tractor, conforme diz o gerente de 
marketing e vendas Astor Kilpp. “E quan-
do elas são recomendadas por quem usa 
nossos tratores, nossa tendência é de 
estudar e ver que outras melhorias po-
demos oferecer, para que o trator fique 
mais completo ainda”, finaliza ele.

Modelo P80 customizado para a 
Citricultura, Nilson Konrad
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PETRONAS 
LANÇA NOVAS 
EMBALAGENS 
PARA PRODUTOS 
DA LINHA IVECO, 
CASE E NEW 
HOLLAND

Atento às evoluções dos segmentos 
de construção, agricultura e transportes 
rodoviários, a PETRONAS Lubrificantes 
Brasil lançou recentemente um novo vi-
sual para produtos que atendem as má-
quinas e veículos da CNH Industrial. São 
eles: PETRONAS Urania, para IVECO; PE-
TRONAS Akcela, para CASE; e PETRONAS 
Ambra, para New Holland. 

Além de fortalecer a parceria entre 
a PETRONAS e as marcas IVECO, CASE 
Construction, CASE IH Agriculture, New 
Holland Construction e New Holland 
Agriculture, o novo visual trouxe um de-
sign moderno para as embalagens, com 
uma identidade visual única. A atualiza-
ção dos rótulos permite também maior 

destaque às marcas dos veículos e ma-
quinários, além de apresentar o nome e 
o tipo do produto, as especificações de 
uso, a imagem de aplicação e a tecnolo-
gia exclusiva PETRONAS.

Para Ricardo Brandão, gerente de 
marketing da PETRONAS Lubrificantes 
Brasil, a novidade reforça a exclusivi-
dade da parceria. “As linhas PETRONAS 
Urania, PETRONAS Akcela e PETRONAS 
Ambra são desenvolvidas de forma to-
talmente customizada para os equipa-
mentos das marcas IVECO, CASE e New 
Holland. Além disso, os produtos são 
vendidos somente em concessionárias 
autorizadas, o que cria um canal direto 
com os clientes.”, afirma.

VISUAL RECÉM-CRIADO DESTACA O LOGOTIPO DAS MÁQUINAS E 
TRAZEM UMA IDENTIDADE VISUAL ÚNICA PARA OS PRODUTOS
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TRANSPORTADORAS 
ADOTAM BUSINESS 
INTELLIGENCE PARA A 
GESTÃO DE PNEUS DA FROTA

O ramo de transporte e logística 
tem sofrido para conseguir manter as 
operações por conta da alta geral do 
preço de diversos produtos no Brasil. A 
falta de gestão e controle sobre gastos, 
como combustível, pneus, manutenção, 
acessórios, pedágio etc., pode levar uma 
transportadora a fechar as portas.

Um dos gastos variáveis que mais 
demanda cuidado é com os pneus. A 
manutenção, controle e qualidade são 
aspectos fundamentais que podem não 
ser facilmente gerenciados em uma fro-
ta mais extensa. Isso sem contar que o 
estado deles influencia diretamente no 
gasto com combustíveis, além de colo-
car a vida dos motoristas em jogo.

O especialista Márcio Luís Campos, 

supervisor de pneus na Faccin Logística, 
de Guarapuava (PR), explica que exis-
tem muitas nuances quando se trata da 
questão de pneus. Apesar de parecer 
uma coisa “simples”, o trabalho deman-
da uma série de variáveis que fazem 
toda a diferença tanto no custo quanto 
nos quesitos de segurança.

“Aqui na Faccin Logística lidamos 
com transporte de granel sólido, líquido, 
container e carga seca, ou seja, com car-
gas de 35 a 50 toneladas, o que gera um 
desgaste extra de pneus. Para manter 
a ‘saúde’ dos nossos pneus, decidimos 
contar com a colaboração da tecnologia, 
pois nossa frota é extensa”, explica.

Márcio explica que a Faccin buscou 
há alguns anos soluções no mercado que 

pudessem potencializar e aprimorar o 
controle dos pneus de sua frota. A solu-
ção encontrada foi o software de gestão 
de pneus da Gestran, empresa também 
paranaense que desenvolve soluções de 
gestão para transporte e logística.

O Gestran Pneus permite o geren-
ciamento dos pneus da frota de forma 
automatizada, acarretando uma econo-
mia de gastos que pode chegar a 25%. O 
sistema desenvolvido com BI (Business 
Intelligence) permite a visualização e a 
gestão em tempo real das demandas 
necessárias, de maneira que haja garan-
tia de rastreabilidade, segurança e con-
trole do que está acontecendo.

Cada pneu passa a ter um histórico. 
Alertas de rodízio, calibragem, envio 

de pneus para reforma e desgaste são 
facilmente monitorados a partir de um 
dashboard de controle bem intuitivo. 
Profissionais como Márcio, responsá-
veis pela supervisão de pneus, têm em 
suas mãos todo o panorama da frota, in-
clusive com alertas caso haja defasagem 
em algum dos pontos.

“Outro fator preponderante do siste-
ma é na hora de trocar os pneus. Nova-
mente com sua ferramenta de BI, o pro-
grama ajuda a realizar as escolhas mais 
assertivas, comparando preços, mar-
cas, modelos, que trazem durabilidade 
e economia”, explica Paulo Raymundi, 
CEO da Gestran.

COM OS CUSTOS CADA VEZ MAIS ALTOS DOS INSUMOS, 
TECNOLOGIA É UMA ALIADA DAS TRANSPORTADORAS PARA 
OTIMIZAR A GESTÃO DE GASTOS VARIÁVEIS E GERAR ECONOMIA

PLATAFORMA LOGÍSTICA 
FACILITA A CONTRATAÇÃO 
DE FRETES NO AGRO
A STARTUP GOFLUX POSSUI UMA SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA 
DE MERCADO QUE REVOLUCIONA E DÁ MAIS AGILIDADE AO 
PROCESSO DE ESCOLHA DO TRANSPORTE DE CARGA, GERANDO 
REDUÇÃO DE CUSTOS E COMPLIANCE PARA EMBARCADORES 
E NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA AS 
TRANSPORTADORAS

O modal rodoviário é uma categoria 
extremamente importante para a eco-
nomia brasileira, estima-se que cerca de 
65% do transporte de cargas passa por 
rodovias. De acordo com o Anuário da 
Confederação Nacional do Transporte 
(CNT) de 2020, a condução de cargas 
atualmente é feita por 219.956 empre-
sas, 435 cooperativas e 724.098 autôno-
mos registrados. A frota cadastrada total 
é de 2.270.861 veículos autorizados.

Porém esse setor tão importante ain-
da enfrenta muitas dificuldades e ama-
dorismo quando o assunto é a contrata-
ção de fretes.

Para ajudar e conectar embarcadores 
do agronegócio e transportadoras, sur-
giu a pouco mais de três anos a goFlux, 

uma logtech que apresenta soluções de 
inteligência de fretes.

A plataforma para cotação, negocia-
ção, contratação e gestão de fretes ro-
doviários é o elo entre as duas principais 
pontas e atua diretamente na facilitação 
da contratação do serviço, e ainda aju-
da a reduzir custos, melhorando a pro-
dutividade no processo. Outro ponto de 
destaque oferecido é a inteligência pre-
ditiva de fretes.

Além disso, também realiza a digita-
lização na conferência de documentos e 
proporciona visibilidade dos fretes con-
tratados x cadência carregamento.

De acordo com Rodrigo Gonçalves, 
CEO e um dos fundadores da goFlux, a 
empresa nasceu pelo inconformismo de 

fazer as coisas sempre da mesma manei-
ra. Por que se contrata frete da mesma 
forma há anos?

“A transformação digital que já está 
em curso em tantas áreas de negócio, 
ainda precisa ser intensificada na logís-
tica. São bilhões de reais gastos anual-
mente com fretes, sem inteligência e 

compliance aplicados ao processo. O 
nosso foco é levar instrumentos de tec-
nologia e inteligência que permitam em-
barcadores terem uma gestão de fretes 
transparente e mais inteligente, e por 
consequência gerar mais competitivida-
de e produtividade às transportadoras”, 
destaca.
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LOGÍSTICA NO 
TRANSPORTE 
DE MANGAS NO 
PAÍS SOFRE COM 
PLANEJAMENTO

O transporte da manga é feito 
principalmente por via marítima. 
Do Sertão do São Francisco, a man-
ga segue para o porto de Salvador, 
no estado da Bahia, e de lá, atraca 
no Porto de Pecém, no município 
de São Gonçalo do Amarante, no 
estado do Ceará, para então seguir 
rumo à Europa e à América do Nor-
te.

As mangas são embaladas em 
caixas com peso líquido aproxima-
do de 4,2 kg. Um container de 40’ 
contém 20 pallets com 272 caixas, 
formando aproximadamente 22 to-
neladas. Apenas 5% de todo o vo-
lume da exportação é feito por ae-
ronaves, pois o custo deste tipo de 
transporte é alto.

Desde o ano passado, o setor de 
frutas do Brasil vem encontrando 
dificuldades para entregar merca-
doria e atender a demanda externa. 
Consequência da pandemia do Co-
ronavírus e das restrições impostas 
por importantes países consumido-
res, o volume exportado diminuiu e 
o setor desde então busca manei-
ras de driblar as dificuldades.

Alexandre Duarte, diretor de lo-
gística da Abrafrutas, explica que 
em 2020 a redução do fluxo de 
aviões vindo das Américas, Ásia e 
Europa foi expressivo, impactan-
do diretamente nas exportações 

de fruta, principalmente de manga 
e mamão, produtos considerados 
como “carros-chefes” das exporta-
ções brasileiras.

O problema começou com a di-
minuição de voos comerciais, con-
sequência das restrições sanitárias 
impostas ao redor do mundo. Se-
gundo Alexandre, a condição pas-
sou a ficar mais crítica porque as 
exportações são feitas justamente 
com essa logística.

“Há muitos anos se utiliza aviões 
comerciais para fazer essa exporta-
ção. Isso acontece porque o avião 
cargueiro, por exemplo, transporta 
90 toneladas de produto. No caso 
dos aviões comerciais, além do flu-
xo diário, nós conseguimos trans-
portar entre 15 e 20 toneladas. En-
tão no lugar de colocar tudo em um 
dia só, fazemos vendas aos poucos 
e que suporte a demanda”, afirma 
o especialista.

Segundo Alexandre, uma das al-
ternativas encontradas pelo setor, 
foi quando as companhias áreas 
transformaram os voos comerciais 
em cargueiro. Ou seja, utilizaram 
os lugares que seriam para passa-
geiros para transportas cargas. “A 
demanda de insumos para vacina-
ção e medicamentos é alta, então 
passamos a utilizar esses espaços”, 
afirma.
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NEW 
HOLLAND 
LANÇA NOVOS 
TRATORES 
DE ALTA 
POTÊNCIA 
COM FOCO EM 
AGRICULTURA 
DIGITAL

Para acompanhar a evolução da 
agricultura brasileira e seguir inovan-
do, a New Holland Agriculture, marca 
da CNH Industrial, acaba de lançar a 
sua nova linha de tratores de alta po-
tência.

As máquinas contam com uma ar-
quitetura eletrônica embarcada de 
fábrica totalmente remodelada e vol-
tada para a agricultura digital, conec-
tada e de alta performance.

Os tratores T8 e T9 PLM Intelligen-
ce trazem um novo conceito que bus-
ca melhorar a eficiência, entregando 
maior produtividade com menor custo 
operacional.

O PLM (Precison Land Manage-
ment) Intelligence traz, entre outros 
benefícios, um conjunto de alta tec-
nologia e capacidade para atender a 
demanda por agricultura de precisão 
do campo. A conectividade total des-
tes tratores possibilita, por exemplo, 
uma melhor gestão da frota, seu con-
trole e suporte nas operações agríco-
las, já que estarão totalmente conec-
tadas com os novos portais da marca, 
o MYNEWHOLLAND, de suporte e trei-
namento, e o MYPLMCONNECT, de te-
lemetria.

“Com essa tecnologia 100% conec-
tada, o produtor rural vai economizar 
em sementes, defensivos químicos, 
combustível e, ao mesmo tempo, apri-
morar a gestão da frota de máquinas, 
otimizando assim o tempo das ope-
rações agrícolas e da mão de obra, 
tendo sempre em mãos informações 
importantes que vão ajudá-lo a fazer 
a tomada de decisão em tempo real e 
gerir da melhor forma possível a pro-
priedade”, afirma Rafael Miotto, vice-
-presidente da New Holland Agricultu-
re para a América do Sul.

MARBOR PLANEJA 
INVESTIR R$ 30 MILHÕES 
PARA ATENDER DEMANDA 
POR LOCAÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS EM 2021

LOCADORA ATUA HÁ 
8 ANOS EM PROJETOS 
DE TERCEIRIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE 
MOVIMENTAÇÃO DE 
CARGA, DE MÚLTIPLAS 
MARCAS E MODELOS, 
PARA CADA TIPO DE 
OPERAÇÃO   

A falta de automóveis e cami-
nhões novos no mercado brasileiro 
tem impactado locadoras de veículos 
que trabalham somente com estes 
produtos. No entanto, outros seg-
mentos vêm crescendo. É o caso da 
locação de empilhadeiras. A Marbor 
Frotas Corporativas, que já atua há 
8 anos neste segmento, vem apos-
tando na demanda aquecida deste 
mercado e planeja investir até R$ 30 
milhões em 2021 para a aquisição de 
150 empilhadeiras para locação.

Enquanto a fila de espera por car-
ros e caminhões novos está variando 
de 4 a 6 meses no Brasil, por falta de 
peças no mercado, o segmento de 
máquinas e equipamentos cresceu 
9% em 12 meses, segundo a Abimaq 
(associação do setor).

Para a Marbor, esta é uma oportu-
nidade de crescimento em um mer-
cado onde ela oferece serviços dife-
renciados. O segmento de locação de 
empilhadeiras é bastante restrito no 
país e, geralmente, as poucas loca-
doras que atuam nessa área se limi-
tam apenas a alugar máquinas, com 

pouca flexibilidade quanto a marcas 
e modelos.

Já a Marbor, desde 2013, desen-
volve projetos customizados de fro-
tas terceirizadas, de acordo com a 
necessidade de cada cliente e ope-
ração. Para isso, a locadora trabalha 
com todas as marcas e modelos de 
empilhadeiras do mercado brasilei-
ro, sejam elétricas ou à combustão. 
Além disso, oferece aos clientes ser-
viços de manutenção e suporte para 
casos de reposição de peças ou da 
própria máquina.

Agora, a Marbor planeja crescer 
mais na locação de empilhadeiras. 
“A demanda por esses equipamentos 
está aquecida e, como ainda estamos 
em um momento de recuperação da 
crise, muitos empresários preferem 
alugar em vez de comprar”, explica 
Renato Vaz, diretor da locadora.

Segundo ele, os setores com 
maior potencial para locação de em-
pilhadeiras, no momento, são o agro-
negócio e a construção civil, além 
dos operadores logísticos.

Vantagens da locação
Renato Vaz aponta as principais 

vantagens que a Marbor oferece na 
locação de empilhadeiras: “Não há 
exigência de um número mínimo de 
equipamentos ou de prazos de con-
tratos. O cliente pode alugar quantas 
máquinas necessitar pelo tempo que 
precisar”, explica.

Para isso, a Marbor conta com 
empilhadeiras, novas ou seminovas, 
disponíveis para pronta-entrega. 
“Essa flexibilidade é vantajosa princi-
palmente para empresas de pequeno 
e médio portes”, salienta o diretor.

Além disso, a locação de empilha-
deiras oferece um elevado nível ope-
racional, pois a manutenção das má-
quinas geralmente é feita no próprio 
local, com assistência técnica a cargo 
da locadora.

“Isso reduz as eventuais paradas 
dos equipamentos, mantendo-os em 
operação pelo maior tempo e pelo 
menor custo”, aponta Andersen Tor-
res, gerente de locação de empilha-
deiras da Marbor.

LANÇAMENTO DO MF 4400 
INTEGRA AS COMEMORAÇÕES 
DE ANIVERSÁRIO DOS 60 
ANOS DA MARCA NO BRASIL



NOVA SÉRIE DE TRATOR 
PLATAFORMADO 
MASSEY FERGUSON 
ALIA SIMPLICIDADE E 
VERSATILIDADE COM 
ECONOMIA 
DE COMBUSTÍVEL

A Massey Ferguson, que em 2021 com-
pleta 60 anos no Brasil, apresenta seu novo 
trator para pequenas propriedades e agricul-
tura familiar. O MF 4400 Plataformado é ide-
al para quem busca simplicidade operacio-
nal para trabalhos pesados, como preparo 
de solo, plantio, ou até mesmo transporte e 
tratos culturais, contribuindo para a produti-
vidade nas atividades diárias do campo, de 
pecuária, grãos, arroz, citros, hortifrúti, entre 
outras.

“A Massey Ferguson oferece o portfólio 
mais completo de tratores do Brasil, aten-
dendo todas as faixas de potência com equi-
pamentos preparados para as mais diversas 
necessidades. É a marca do mercado com o 
maior número de opções de modelo entre 
57 a 370cv, são 13 tratores ideais para cada 
tipo de cliente.

E o MF 4400 Plataformado é perfeito 
para produtores que querem simplicidade, 
eficiência e versatilidade”, destaca Eder Pi-
nheiro, coordenador de Marketing Estraté-
gico Tratores da AGCO, empresa que detém 
a marca.

Disponíveis nas potências de 80 cv, 89 
cv, 99 cv e 105 cv, os tratores são equipados 
com o consagrado motor AGCO Power de 
3 cilindros Turbo-intercooler Common Rail, 
que trabalha em rotações mais baixas e com 
injeção eletrônica, economizando até 10% 
de combustível.

O motor, que tem 20% mais durabilida-
de, possui um sistema inteligente com sen-
sores de monitoramento em tempo real que 
evita falhas, pois detecta qualquer problema 
que venha acontecer, aumentando sua du-
rabilidade e garantindo uma maior vida útil.

A nova série possui quatro opções de 

transmissão (8Fx4R, 12Fx8R, 16Fx8R e 
12Fx12R) que garantem que a performan-
ce da máquina seja adequada ao trabalho, 
aumentando seu rendimento e tornando o 
trator versátil para melhor atender as exi-
gências do cliente.

Robusta, plana, ampla e espaçosa, a 
plataforma da Série MF 4400 proporciona 
o conforto necessário para o dia a dia. O as-
sento com suspensão mecânica e a coluna 
de direção com ajuste de altura trazem co-
modidade para as longas jornadas. Para uma 
operação ainda mais ergonômica, o painel 
conta com o botão de memória de rotação, 
além da alavanca do câmbio e controle do 
sistema hidráulico com acionamento direto. 
Todos posicionados para facilitar os coman-
dos, evitar a fadiga do operador e melhorar 
a eficiência.

Para melhor atender à demanda de di-
ferentes produtores rurais, os tratores da 
Série MF 4400 Plataformado possuem alta 
vazão e capacidade de levante para extrair 
o máximo de rendimento e agilidade nas 
operações, com economia em implementos 
de baixa inércia por meio de duas opções de 
TDP (Tomada de Potência). Com acionamen-
to hidráulico da TDP independente, de fácil 
uso e com seleção versátil de velocidade.

A chegada do modelo ao mercado dá 
continuidade aos lançamentos da linha MF 
4400, cuja versão cabinada foi lançada em 
2020. “A nova Série MF 4400 Plataformado 
amplia a gama de soluções agrícolas da Mas-
sey Ferguson. Foi pensada para clientes que 
buscam a melhor adequação ao custo de 
produção com baixo número de horas por 
ano e fácil manutenção”, conclui Pinheiro.

Tá FRIO
Isolamento Térmico e Refrigeração

Seu veículo entregue em até 5 dias úteis

R. Aquilino Vidal, 177
Penha de França - SP
Ao lado do Metrô Penha

Tel.: (11) 2941-5636

WhatsApp: (11) 9 7608-1760

E-mail: tafriovendas@gmail.com

www.tafrio.com.br

WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR |  2021   I  ENTREPOSTO  19



20 ENTREPOSTO |  2021 | www.jornalentreposto.com.br picapes

PICAPES JÁ CRESCEM MAIS QUE SUVS E TERÃO 
UMA DEZENA DE LANÇAMENTOS

Quem achava que os SUVs domina-
riam o mercado nos próximos anos e 
engoliria todos os outros segmentos 
sem nenhuma concorrência esque-
ceu-se de um detalhe. Nos últimos 
anos as picapes surgiram com uma 
força que ninguém esperava e já com-
provam ser muito mais do que uma 
modinha passageira. 

Em 2019, os SUVs abocanharam 
22,6% do mercado de veículos e, nes-
te ano, já detêm 30,7%. As picapes ti-
nham 12,8% das vendas antes e agora 
dominam 17,7%.

Fazendo as contas para calcular a 
taxa de crescimento, descobrimos que 
a participação das picapes aumentou 
em 38% (de 12,8 para 17,7) contra 
36% dos SUVs (de 22,6 para 30,7). Em 
resumo, as picapes têm um mercado 
menor, porém crescem mais rápido. 
Foi lançada no Brasil no fim de abril e, 
mesmo com poucas mudanças estéti-
cas, já é um sucesso – sua fila de es-
pera chegou a três meses. As maiores 
novidades ficaram por conta do novo 
motor 1.3 turbo flex, do nível de equi-
pamentos e da conectividade (agora 
tem wi-fi para até 8 celulares).

FORD MAVERICK 
2022 É LANÇADA; 
SERÁ RIVAL DA 
TORO NO BRASIL

O lançamento da Maverick 2022 faz 
parte da nova estratégia da Ford de in-
vestir somente em picapes, SUVs e cros-
sovers. Com o sucesso da F-150 (que é o 
veículo mais vendido dos EUA há anos) e, 
mais recentemente, da Ranger, a Ford tem 
reputação e conhecimento do assunto su-

ficientes para emplacar mais uma picape, 
principalmente uma que seja mais acessí-
vel e que mire consumidores que normal-
mente comprariam um sedã. O grande 
exemplo do posicionamento é o seu pre-
ço, partindo de US$ 19.995 (R$ 101.048), 
menos do que os US$ 20.395 (R$ 103.070) 

cobrados pelo EcoSport por lá.
Para isso, a inspiração básica da Mave-

rick veio tanto da Ranger quanto da F-150. 
A frente usa a mesma identidade da nova 
geração da F-150, com os faróis full-LED 
em forma de “C”, complementados por 
uma barra que atravessa toda a frente e 

que conta com as setas nas extremidades. 
Este mesmo estilo é esperado para a nova 
Ranger, que será revelada em 2022. A gra-
de é bem parruda, para aumentar a sen-
sação de robustez e, assim como o Bronco 
Sport (com quem compartilha a platafor-
ma modular), tem o capô bem alto e reto.
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FENATRAN ESTÁ MANTIDA APESAR DA 
DESISTÊNCIA DE MONTADORAS

Algumas montadoras de cami-
nhões – embora ainda não tenham 
se manifestado oficialmente – já 
decidiram não participar da eta-
pa presencial da Fenatran – 23º 
Salão Internacional do Transporte 
Rodoviário de Carga – agendada 
para o período de 18 a 22 de ou-
tubro, no São Paulo Expo.

A Reed Exhibitions, realizado-
ra do evento, diz que a feira pre-
sencial “neste momento” está 
confirmada. “Estamos avaliando 
constantemente a situação de 
mercado, entendendo a dificul-
dade do segmento de feiras como 
um todo em razão da pandemia. A 
Fenatran, por sua vez, neste mo-
mento, está confirmada. Temos 
150 expositores com contratos 
assinados conosco, embora en-
tendamos a posição de algumas 
montadoras que não tiveram au-
torização das suas matrizes para 
participar de feiras em 2021 devi-
do à pandemia”, diz nota divulga-
da pela assessoria.

LIBRELATO É “CAMPEÃ DE 
INOVAÇÃO” PELO OITAVO ANO 
CONSECUTIVO

Pelo oitavo ano consecutivo, a Li-
brelato é a campeã como empresa 
mais inovadora no segmento Máqui-
nas e Equipamentos da região Sul do 
Brasil, pela pesquisa “Campeãs da 
Inovação”, promovida pela Revista 
Amanhã. A cerimônia de premiação 
foi realizada ontem, 18 de maio, às 14 
horas, no canal oficial do YouTube do 
grupo Amanhã.

O ranking, que está na 17ª edição 
é formado a partir da aliança firmada 
entre o Grupo Amanhã e o respeitado 
IXL Center for Innovation, Excellence 
and Leadership, de Cambridge (EUA), 
e aponta as companhias que melhor 
respondem ao desafio da disrupção 
contínua em seus negócios.

“Para a Librelato é uma grande 
conquista figurar entre as empresas 
mais inovadoras do País por oito anos 
consecutivos, pois trata-se da confir-
mação de nosso comprometimento 
com investimentos contínuos em tec-

nologia e melhores práticas em pes-
quisa & desenvolvimento. Considero 
que a inteligência no desenvolvimen-
to de novos produtos da Librelato está 
fazendo a diferença no setor de trans-
porte nos últimos anos, além de trazer 
uma mudança de patamar para a Li-
brelato. Essa é uma prioridade dentro 
da empresa e vamos continuar evo-
luindo e inovando com o emprego de 
novas soluções tecnológicas em nos-
sos implementos, no sentido de trazer 
cada vez mais vantagens operacionais 
ao transportador, combinando leveza, 
robustez e alta produtividade em cam-
po”, afirma José Carlos Sprícigo, CEO 
da Librelato.

O executivo pontuou que mesmo 
diante de todos os desafios impostos 
no último ano, no Brasil e em todo 
o mundo, a Librelato não recuou em 
seus planos de investimentos em cres-
cimento, modernização e ampliação 
dos negócios.

caminhões
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SCANIA DISPARA EM DIREÇÃO A LIDERANÇA 
DE CAMINHÕES PESADOS

A Scania liderou o emplacamen-
to de caminhões em abril, com 1.529 
unidades, repetindo o feito de março, 
quando emplacou 1.713 pesados. No 
primeiro quadrimestre, a Scania dispa-
ra e emplaca 4.640 caminhões e a atu-
al líder, a Volvo, 4.777 unidades. 

Como era esperado por causa da 
paralisação das fábrica por cerca de 
15 dias devido a pandemia, o emplaca-
mento de caminhões no mês de abril 
foi -9,1% em relação a abril desde ano, 
no entanto, 147,5% quando compara-
do com abril de 2020 (9.778 unidades 

x 3.951). O resultado de vendas do pri-
meiro quadrimestre de 2021 também 
é bastante positivo: 48,9% (35.820 x 
24.062).

“Este também foi o melhor acu-
mulado de janeiro a abril desde o ano 
de 2014”, afirma o vice-presidente da 

Anfavea, Gustavo Bonini. O executivo 
ressalta que metade da produção se 
concentra nos caminhões pesados. Os 
principais compradores desses mode-
los ainda estão no agronegócio, mais 
construção civil, mineração e comércio 
eletrônico.

IVECO, EM ALTA, 
REFORÇA O TIME COM 
FOCO TOTAL NO CLIENTE

As ações para incrementar a equi-
pe de profissionais da IVECO continu-
am, com mais uma novidade: Cynthia 
Peixoto, gerente de Planejamento e 
Demanda da IVECO para a América do 
Sul. Após o anúncio de um novo qua-
dro para dar suporte ao cliente, a mar-
ca reforça novamente o time que tem 
como principal objetivo traçar estraté-
gias para atender as necessidades dos 
parceiros da montadora no segmento 
de veículos comerciais.

A executiva, graduada em Enge-
nharia de Produção Mecânica, pela 
Escola de Engenharia Mauá, e com 
pós-graduação em Logística Empresa-
rial, pelo IMAM, acumula 17 anos de 
experiência no setor de transportes. 
"O meu objetivo, em conjunto com 
os meus colegas da IVECO, é fazer um 
planejamento de demanda eficiente, 
otimizando recursos e maximizando 
os resultados com foco total no aten-
dimento ao cliente. Para isso, é impor-
tante trabalhar com digitalização em 

uma área que é tão estratégica."
A contratação acontece em uma 

etapa em que a IVECO registra altos 
índices de crescimento no mercado 
brasileiro de transportes. "A chegada 
de Cynthia proporciona maior capaci-
dade da marca para entender o clien-
te e desenvolver soluções completas 
para cada tipo de operação, em um 
momento muito positivo para a mon-
tadora", diz Márcio Querichelli, líder 
da IVECO na América do Sul.

O executivo destaca que o cresci-
mento acontece de forma sustentável, 
com planejamento e investimentos em 
áreas estratégicas para a IVECO. "Atu-
almente temos cobertura da nossa 
rede em 100% do território nacional e 
nosso line up atende grande parte das 
operações do transporte de cargas e 
passageiros. Reforçamos também nos-
sas ações de pós-venda e, com isso, 
vamos continuar ampliando nossa 
participação nos segmentos em que 
atuamos."
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COM VENDAS 
EM ALTA, VOLVO 
AMPLIA SEGUNDO 
TURNO TAMBÉM 
PARA A LINHA DE 
CAMINHÕES VM

A Volvo inicia hoje a retomada do 
segundo turno na produção de cami-
nhões VM em seu complexo industrial 
de Curitiba, no Paraná. A medida foi 
tomada para atender o aumento na 
procura pelo modelo, que registrou 
24% de crescimento nos emplacamen-
tos em 2020 e segue em alta em 2021. 
Agora, toda a produção de caminhões 
da Volvo passa a operar em dois tur-
nos.

“Estamos adequando nossa produ-
ção à forte demanda dos clientes por 
esse modelo, que vem crescendo de 

forma consistente desde o ano passa-
do e continua dando sinais positivos 
em 2021”, declara Alcides Cavalcan-
ti, diretor executivo de caminhões da 
Volvo.

A linha de montagem do VM já ti-
nha operado em dois turnos antes, en-
tre 2011 e 2015. “Nossa fábrica passa 
a ter todos os processos de manufa-
tura de caminhões, motores, caixa de 
câmbio e cabines em dois turnos de 
produção”, afirma Cyro Martins, vice-
-presidente de manufatura da Volvo.

As vendas do VM cresceram 24% no 

ano passado. O modelo mais emplaca-
do da marca nessa linha é o semipesa-
do VM 270cv 6×2, mas o pesado VM 
330cv 8×2 tem crescido na preferên-
cia dos transportadores. Esta versão 
é procurada por quem prefere um ve-
ículo rígido de grande capacidade, ao 
invés de uma composição de cavalo 
mecânico de entrada atrelado a uma 
carreta e três eixos.

“O VM é muito versátil e se adapta 
facilmente às diferentes necessidades 
do transporte, sejam rodoviárias, ur-
banas ou em aplicações vocacionais. 

Ele gradativamente conquistou a pre-
ferência dos frotistas, principalmente 
em virtude do baixo consumo de com-
bustível, do reduzido custo de manu-
tenção e da alta disponibilidade”, as-
segura Alcides Cavalcanti.

Há opções de VM para todas as apli-
cações rodoviárias, urbanas e também 
para as chamadas vocacionais, aplica-
ções mais severas como coleta de lixo, 
construção civil (caçamba ou betonei-
ra), atividades agrícolas, indústrias ca-
navieira e florestal, entre outras.

VW CAMINHÕES E ÔNIBUS E 
VWFS BRASIL ANUNCIAM A 
CRIAÇÃO DO PRIMEIRO BANCO 
DIGITAL DE MONTADORA PARA 
CAMINHONEIROS DO BRASIL

A Volkswagen Caminhões e Ônibus e a 
Volkswagen Financial Services Brasil anun-
ciam nesta quarta-feira, 26, a criação de 
uma conta digital para a cadeia logística 
do Brasil por meio da fintech Trucker Pay. 
As empresas saíram na frente e desen-
volveram uma instituição de pagamento 
destinada aos frotistas e caminhoneiros 
autônomos que atuará como banco digital 
a partir do mês de maio de 2021.

Trata-se de um arranjo de pagamento 
aberto para o ecossistema de caminhões 
e ônibus no Brasil, via aplicativo de celular, 
atendendo desde as transportadoras até 
os caminhoneiros, e com estratégica par-
ticipação da Rede Concessionária VWCO. 
O objetivo é garantir ainda mais agilidade, 
segurança e praticidade no segmento de 
transporte rodoviário de cargas.

“Os bancos digitais e segmentados 
estão crescendo e ganhando cada vez 
mais clientes no Brasil. Analisando essa 
mudança de mercado e para trazer ainda 
mais tecnologia e sinergia à operação do 

nosso ecossistema de negócios, estamos 
lançando o Trucker Pay”, explica Roberto 
Cortes, presidente e CEO da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus.

Segundo o executivo, a nova fintech 
compartilhará a oportunidade de novas 
receitas e mais agilidade entre os princi-
pais players do mercado – incluindo trans-
portadoras, rede concessionária e outros 
estabelecimentos parceiros – e facilitará o 
dia a dia até do caminhoneiro.

“A ideia é oferecer um novo canal para 
fortalecer a atuação da VWFS no ecossis-
tema de transporte rodoviário e as par-
cerias com as principais transportadoras 
e com a rede de concessionários. Assim, 
concedemos crédito logo na ponta às 
transportadoras, promovemos funding 
para um arranjo de pagamento aberto 
especializado no setor e fomentamos a li-
quidez para mais eficiência e rapidez nos 
atendimentos e vendas de serviços”, com-
pleta Rodrigo Capuruço, Managing Direc-
tor da VWFS Brasil.

Como funciona
Concebido em parceria com a empresa 

de tecnologia Somos Login, o Trucker Pay 
chega com taxas atrativas, pagamento via 
QRcode através do celular, transferências 
em tempo real e gerando novas receitas 
de cashback. Na base dos serviços está o 
acesso a uma conta digital de forma pré ou 
pós-paga, possibilitando a gestão financei-
ra e operacional do custeio de frete de for-
ma totalmente digital.

As transportadoras cadastradas no Tru-
cker Pay criam cards que funcionam como 
cartões virtuais com os limites disponibili-
zados pela VWFS e os distribuem para os 
motoristas de caminhão com os quais tra-
balham. Assim, os condutores podem uti-
lizá-los em estabelecimentos diversos, tais 
como postos de gasolina, concessionárias, 
oficinas, restaurantes, lojas de conveniên-
cias e vários outros locais conveniados e a 
transportadora só desembolsa algo no fe-
chamento da fatura (em até 30 dias).

Facilidades Dentre os objetivos do 
Trucker Pay, estão:
•  Oferecer uma plataforma de meios 
de pagamento digital para serviços e 
gastos em geral de manutenção de 
caminhões e ônibus e frete;
•  Fornecer solução/gestão financeira, 
que facilite a vida do caminhoneiro, 
frotistas e demais empresas da cadeia 
de serviços;
•  Fidelizar e gerar engajamento do 
autônomo e frotista, gerando maior 
interação e oportunidades de negócios;
•  Trazer mais agilidade ao atendimento 
de oficina, uso de pedágio, abasteci-
mento, entre outros;
• Realizar a automatização de proces-
sos com transparência e mais eficiência 
nos atendimentos e venda de serviços;
•  Gerar uma nova receita para os 
players que atuarem como emissores 
de usuários, como Transportadores e 
Rede Concessionária, rentabilizando 
ainda mais as suas operações.
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MERCEDES-BENZ 
REGISTRA AUMENTO 
NAS VENDAS DE PEÇAS 
REMANUFATURADAS E 
AMPLIA PORTFÓLIO

Com 40% de crescimento no fatura-
mento nos primeiros quatro meses do 
ano, frente a igual período de 2020, a 
linha Renov de peças remanufaturadas 
obteve participação significativa nas 
vendas totais de peças da Mercedes-
-Benz no mercado nacional este ano. 
As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
puxaram as vendas, impulsionadas por 
setores como agronegócio e transpor-
te de cargas em geral, em alta mesmo 
na pandemia, devido ao aumento das 
exportações de grãos e à grande ne-
cessidade de fornecimento de alimen-
tos, insumos e produtos gerados pela 
economia.

“Disponíveis para caminhões, ôni-
bus e veículos comerciais leves Sprin-

ter, os produtos Renov são ideais para 
quem busca economia, mas não abre 
mão da qualidade e confiança dos pro-
dutos da marca”, afirma Silvio Renan, 
diretor de Peças e Serviços ao Cliente 
da Mercedes-Benz do Brasil. “Os pre-
ços das peças são em média até 40% 
menores em relação ao mesmo item 
genuíno novo. Além disso, o cliente 
pode utilizar a peça usada antiga como 
parte do pagamento da remanufatura-
da, após avaliação e aprovação do con-
cessionário”.

Ampliação do portfólio Renov
Nos primeiros quatro meses do 

ano, o portfólio Renov incorporou 
sete novos itens, entre câmbios e al-
ternadores. A projeção para 2021 é 

ultrapassar 330 peças disponíveis para 
venda a clientes de caminhões, ônibus 
e veículos comerciais leves Sprinter, 
com foco em veículos clássicos e tam-
bém nos mais recentes, como o Novo 
Actros.

Com ampla experiência no merca-
do de remanufaturados, a Mercedes-
-Benz oferece uma gama diversificada 
em seu portfólio da Linha Renov. São 
mais de 300 itens de 17 famílias de 
produtos, envolvendo motores, câm-
bios, embreagens, motores de parti-
da, unidades injetoras, alternadores, 
turbinas, diferenciais, bombas de óleo, 
bombas d’água, cabeçotes, pinças de 
freio, kits de embreagem, válvulas 4 
circuitos e secadores de ar da válvula 

APU, cartucho do retarder, porta bicos 
injetores e compressores de ar.

Produzidas sob a rigorosa supervi-
são da Mercedes-Benz, mão de obra 
especializada e aplicação de melhores 
técnicas, as peças Renov asseguram a 
integridade original do veículo, refle-
tindo diretamente na relação custo/
benefício para o cliente.

Outro grande diferencial de merca-
do é a garantia nacional de 12 meses 
sem limite de quilometragem, igual à 
da peça genuína nova. Ou seja, os pro-
dutos Renov da Mercedes-Benz são 
uma opção muito atrativa no momen-
to da troca de componentes do veículo 
e nas manutenções.

NOVO MOTOR PACCAR 
MX-13, QUE EQUIPA O 
DAF XF, CHEGA COM MAIS 
POTÊNCIA E ALTO TORQUE 
EM ROTAÇÕES MAIS BAIXAS

Um dos principais diferenciais do 
Novo DAF XF, lançado em 2020 pela 
DAF Caminhões Brasil, é o seu novo 
motor Paccar MX-13, de 12,9 litros. O 
propulsor foi totalmente remodelado 
para o novo modelo, agregando tecno-
logias de ponta e acoplado a uma nova 
transmissão, a ZF TraXon, que contri-
bui para um consumo de combustível 
até 14% menor em relação à sua ver-
são anterior.

Montado no parque industrial da 
DAF Caminhões em Ponta Grossa, no 
Paraná, o novo Paccar MX-13 foi pro-
jetado para trabalhar em rotações me-
nores e mínimo atrito dos seus compo-
nentes internos, resultando em maior 
potência, melhor eficiência e mínimo 
ruído. O bloco e o cabeçote são fun-
didos em Ferro Fundido Vermicular, 
garantindo menor peso e maior dura-
bilidade.

“O Novo XF foi um projeto de qua-
tro anos, com um resultado impressio-
nante. Preservamos o DNA de qualida-
de e durabilidade que nos projetou no 
Brasil, adicionando ainda mais econo-
mia e tecnologia. Um dos grandes res-
ponsáveis por colocar o novo DAF XF 
em um novo patamar de excelência é 
o motor Paccar MX-13”, afirma Jarno 
Broeze, Diretor de Desenvolvimento 
de Produto da DAF Caminhões Brasil.

Devido ao elevado torque disponí-
vel em baixas rotações, é proporciona-
do trocas de marchas mais eficientes, 
reduzindo o consumo de combustível. 
Outro atributo do novo motor é a ca-
pacidade de frenagem através de seu 
Freio Motor Paccar MX, de padrão 
mundial. Agora, o freio motor Paccar 
MX conta com 3 estágios, iniciando a 
frenagem em rotações mais baixas e 
atingindo 490 cv em 2.100 RPM.
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