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ceagesp

DOAÇÕES DE ALIMENTOS 
DO BANCO CEAGESP 
DE ALIMENTOS 
AUMENTARAM 145% NO 
PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2021

Com o fim do primeiro semestre 
deste ano, a CEAGESP tem o orgulho 
de noticiar que houve um aumento de 
doações de mantimentos do Banco CEA-
GESP de Alimentos (BCA), localizado no 
Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), 
tendo um salto de 145% no volume com-
parado ao período de janeiro a junho de 
2020. Se forem consideradas todas as 
ações sociais da CEAGESP, há um total 
de 3.303.209 pessoas atendidas e 1.276 
toneladas de alimentos entregues.

Além daquilo vindo do BCA, esse va-
lor inclui também as ações feitas pelas 
operações das unidades de Araçatuba, 
Araraquara, Bauru, São José dos Cam-
pos, São José do Rio Preto e Sorocaba, 
que têm cunho mais local. De grandes 
destaques no ano, as ações de Apareci-
da, em março, e Araraquara, em abril.

Essas cidades, respectivamente, re-
ceberam 292 e 100 toneladas. No caso 
de Araraquara, estão somadas também 
as cidades de Descalvado e Rincão. Po-
tim e Roseira, que podem ser considera-
das uma continuação da ação de Apare-
cida, receberam 60 toneladas.

28 toneladas foram enviadas para as 
aldeias indígenas Tenonde Porã e Kruku-
tu, no bairro paulistano de Parelheiros. 
Outras 10 toneladas foram para Sumaré 
e cargas menores foram para diversas ci-
dades, como Cachoeira Paulista, Pinhal-
zinho, Águas da Prata, Guatapará, Gua-

ratinguetá, além da APAE Iguape. Houve 
também ampliação do número de ban-
cos de alimentos beneficiados pelo BCA, 
que eram 39 entre janeiro e junho do 
ano passado e agora são 47.

Possibilitou esse aumento, entre ou-
tras coisas, o aprimoramento da comu-
nicação entre a CEAGESP e os permissio-
nários, com estes sendo os responsáveis 
pela maior parte dos esforços. O espec-
tro de beneficiados também foi am-
pliado e possibilitou também as ações 
de quinta-feira do ETSP, que em média 
atendem 500 famílias. Para alguém soli-
citar doação de alimentos ao BCA, a CE-
AGESP pede que seja enviado um ofício.

Sobre o Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA)

Presente em São Paulo e mais 11 en-
trepostos do interior paulista (Araçatu-
ba, Araraquara, Bauru, Franca, Marília, 
Piracicaba, Presidente Prudente, Ribei-
rão Preto, São José do Rio Preto, São 
José dos Campos e Sorocaba), o BCA é 
uma iniciativa da Coordenadoria de Sus-
tentabilidade da CEAGESP que tem por 
missão conscientizar e sensibilizar os co-
merciantes dos entrepostos para a doa-
ção de alimentação digna e saudável. Os 
mantimentos arrecadados são recebi-
dos e distribuídos ao maior número pos-
sível de pessoas em situação vulnerável.
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ÍNDICE CEAGESP SOBE 0,6% EM JUNHO
O índice de preços da CEAGESP 

termina o mês de junho com leve 
alta, encerrando uma sequência de 
cinco quedas consecutivas no ano. 
Esse mês, o indicador sobe 0,6%, 
equilibrado entre altas e baixas dos 
setores. Tivemos em baixa os seto-
res de legumes, verduras e diver-
sos, com destaque para este último, 
com forte queda de 7,3%, determi-
nada pela acentuada diminuição 
dos preços das batatas e cebolas. 
Os aumentos ocorreram apenas no 
setor de frutas e pescados. Como o 
setor de frutas tem um peso maior 
na composição do índice, este apre-
sentou uma pequena alta. Merece 
destaque que as frutas acumulam 
baixa de 27,8% no ano.

Em junho, o setor de frutas teve 
alta de 2,42%. Os principais aumen-
tos ocorreram nos preços da uva ni-
ágara (41,0%), do abacate fortuna 
(34,6%), do figo (22,5%), da amei-
xa estrangeira (13,9%) e da maçã 
gala (13,3%). As principais quedas 
se deram nos preços da atemoia 
(-21,9%), do morango (-21,8%), 
do maracujá azedo (-15,6%), do 
caju (-14,5%) e da goiaba branca 
(-13,8%).

O setor de legumes apresentou 
queda de 3,33%. As principais re-
duções ocorreram com a beterra-
ba (-31,2%), com o tomate italia-
no (-28,2%), com o tomate caqui 
(-25,6%), com o pimentão ama-
relo (-25,0%) e com o tomate ce-

reja (-23,5%). As principais altas 
foram nos preços do pepino japo-
nês (45,0%), da abobrinha italia-
na (38,7%), da berinjela japonesa 
(31,5%), da abóbora seca (28,0%) e 
da berinjela (10,9%).

O setor de verduras registrou 
baixa de 2,51%. As maiores que-
das se deram nos preços do co-
entro (-48,0%), da salsa (-22,8%), 
do repolho-liso (-13,3%), do louro 
(-11,7%) e do orégano (-10,1%). As 
principais altas ficaram por conta 
da rúcula (24,4%), da rúcula hidro-
pônica (23,7%), do agrião hidropô-
nico (16,8%), do rabanete (14,0%) e 
do brócolos ramoso (10,8%).

O setor de diversos fechou o 
mês com forte queda de 7,26%. As 

principais baixas ficaram por conta 
da batata asterix (-24,5%), da ce-
bola nacional (-22,3%), da batata 
lavada (-18,2%), da cebola estran-
geira (-13,6%) e do alho (-6,8%). As 
principais elevações ocorreram nos 
preços dos ovos brancos (3,7%) e 
vermelhos (0,6%).

O setor de pescados apresentou 
elevação de 2,21%. As principais 
altas foram nos preços do atum 
(22,0%), do cascote (18,6%), da 
lula congelada (17,5%), da corvina 
(16,4%) e do peixe espada (10,7%). 
As principais baixas ocorreram 
nos preços da sardinha congelada 
(-26,7%), da tilápia (-7,0%), da pes-
cada tortinha (-5,9%), do camarão 
ferro (-4,9%) e da tainha (-4,5%).



economia

IPEA REVISA DE 3% PARA 4,8% O 
CRESCIMENTO DO PIB EM 2021
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COM O AVANÇO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, HÁ EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MAIS SUSTENTADO DA ECONOMIA 
NO SEGUNDO SEMESTRE DESTE ANO

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) divulgou, no 
dia 30 de junho, a análise trimes-
tral da economia brasileira. A re-
cuperação significativa da econo-
mia desde o terceiro trimestre do 
ano passado motivou a revisão do 
crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2021, de 3% para 
4,8%.

Para o segundo semestre deste 
ano há expectativa de crescimen-
to mais sustentado da atividade 
econômica, com o avanço da va-
cinação contra a Covid-19, o am-
biente externo mais favorável e a 
redução das incertezas fiscais no 
curto prazo. Há projeção de cres-
cimento interanual de 12,6% no 
segundo trimestre deste ano.

Para 2022, os pesquisadores 
projetaram um crescimento de 
2% para o PIB, inferior aos 2,8% 
previstos na divulgação anterior, 
feita em março na Carta de Con-
juntura do Ipea, por conta do au-
mento da base de comparação, o 
PIB em 2021. Apesar desta redu-
ção, o crescimento acumulado no 
biênio passou de 5,9% para 6,9%.

As hipóteses cruciais para o 
cenário envolvem o controle da 
pandemia no Brasil  por meio de 
vacinação e a manutenção de um 
cenário relativamente estável 
para a política fiscal no curto pra-
zo – especialmente em relação ao 
teto dos gastos. O possível aumen-
to das taxas de juros nos Estados 
Unidos representa um fator de ris-

co, uma vez que pode pressionar o 
câmbio e os juros no Brasil .

O cenário externo favorável 
tem impactado positivamente a 
economia brasileira por meio da 
valorização das commodities ex-
portadas pelo país, do aumento 
dos fluxos de comércio interna-
cional e de condições financeiras 
globais que estimulam o apetite 
por risco e, portanto, maiores flu-
xos de capital para países emer-
gentes.

O preço internacional das com-
modities tem refletido a retoma-
da da atividade econômica global, 
com forte crescimento nos últimos 
meses e nível histórico elevado. 
As exportações brasileiras deram 
um salto, tanto em volume quanto 

em valor, beneficiadas pelo cres-
cimento da economia mundial e 
pelo aumento dos preços exter-
nos. De janeiro a maio deste ano, 
as exportações cresceram 40%, 
contra 12% no mesmo período do 
ano passado.

As importações também se re-
cuperaram, refletindo o nível de 
atividade interno, registrando 
crescimento de 21% nos primeiros 
cinco meses do ano em relação ao 
mesmo período de 2020.

A projeção para o IPCA em 2021 
foi revista de 5,3% para 5,9%. A 
taxa de inflação acumulada em 
12 meses, até maio deste ano, su-
biu de 6,8% para 8,1%, impactada 
pela alta nos preços monitorados 
e bens industriais.

EXPORTAÇÕES DO 
AGRONEGÓCIO TÊM NOVO 
RECORDE EM JUNHO, 
PASSANDO DE US$ 12 BILHÕES

O principal setor exportador do 
agronegócio brasileiro foi o com-
plexo soja. Um pouco mais da me-
tade do valor exportado pelo Bra-
sil  em produtos do agronegócio 
se deveu as vendas externas des-
se setor, que teve a soja em grão 
como principal produto exporta-
do. As vendas externas de soja em 
grão alcançaram valor recorde de 
US$ 5,30 bilhões, mesmo com re-
dução de 12,9% do volume expor-
tado, 11,1 milhões de toneladas.

As exportações de carnes fo-
ram de US$ 1,78 bilhões (+26,6%) 
em junho. O incremento do valor 

ocorreu em função da elevação 
da quantidade exportada (+9,4%) 
como ao aumento médio do preço 
de exportação (+15,7%).

O aumento dos preços interna-
cionais dos produtos agropecuá-
rios exportados pelo Brasil  foi a 
principal variável responsável por 
este valor recorde.

As exportações do agronegócio 
em junho deste ano atingiram a 
cifra recorde para o mês, de US$ 
12,11 bilhões, o que representa 
uma alta de 25% comparado aos 
US$ 9,69 bilhões embarcados em 
junho de 2020. O aumento dos 

preços internacionais dos pro-
dutos agropecuários exportados 
pelo Brasil  (30,4%0 foi a principal 
variável responsável por este va-
lor recorde.

De acordo com a Secretaria de 
Comércio e Relações Internacio-
nais do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, esse 
incremento nos preços, em virtu-
de da recuperação econômica glo-
bal, foi decisivo para o recorde do 
mês, já que houve queda de 4,1% 
no índice de quantum das expor-
tações brasileiras.

As importações do agronegócio 

tiveram aumento de 54,2%, che-
gando a US$ 1,28 bilhão. Desta 
forma, o saldo da balança comer-
cial do agronegócio atingiu US$ 
10,8 bilhões.

Em virtude da elevação das ex-
portações de produtos não-agrí-
colas em 105,3%, influenciados 
por exportações de minério de 
ferro e petróleo, a participação 
dos produtos do agronegócio nas 
exportações totais brasileiras al-
cançou 43,1%, mesmo com o re-
corde observado para os meses de 
junho. Em junho de 2020, a parti-
cipação foi de 55,5%.
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APLICAÇÃO DO CRÉDITO 
RURAL ULTRAPASSA R$ 
271 BILHÕES AO FINAL DA 
TEMPORADA 2020/2021
OS INVESTIMENTOS SUPERARAM EM 34% A PROGRAMAÇÃO DE 
RECURSOS E ALCANÇARAM R$ 76,2 BILHÕES

Com o encerramento do Plano Safra 
2020/2021 no último dia 30 de junho, 
produtores rurais e cooperativas de cré-
dito contrataram R$ 271,5 bilhões no 
crédito rural oficial, aumento de 27% 
em relação ao período anterior. Nesse 
montante, foram incluídas as aquisições 
de CPR (Cédula do Produto Rural) e ope-
rações com agroindústria.

De acordo com o Balanço de Fi-
nanciamento Agropecuário da Safra 
2020/2021, o destaque desse plano foi 
para os investimentos, que superaram 
em 34% a programação de recursos e 
alcançaram R$ 76,2 bilhões. O Pronaf 
apresentou balanço 10% superior à sa-
fra passada totalizando R$ 14,5 bilhões, 
e as contratações pelos pequenos pro-
dutores superaram os recursos disponí-
veis. Os programas Moderinfra/Proirri-

ga (+132%), Prodecoop (+132%) e PCA 
(+72%) apresentaram as maiores varia-
ções das aplicações.

As aplicações no custeio alcançaram 
R$ 135,3 bilhões, alta de 27% em rela-
ção a temporada anterior. Já a comercia-
lização ficou em R$ 25,4 bilhões (10%) 
e a industrialização em R$ 12,5 bilhões 
(15%).

As regiões de maior representativi-
dade nas contratações do crédito ru-
ral foram o Sul (33%) e o Centro-Oeste 
(28%). A atividade agrícola participou 
com 67% e a pecuária 33%, sendo que 
os recursos contratados foram, princi-
palmente, destinados aos produtos soja, 
bovinos e milho, respectivamente.

No que se refere aos segmentos, o 
crédito aos beneficiários foi concedi-
do por meio de bancos públicos (55%), 

CAIXA OFERTARÁ R$ 35 BILHÕES PARA O 
CRÉDITO RURAL NO PLANO SAFRA 2021/22

A Caixa vai iniciar o ano agrícola 
2021/2022 com a oferta recorde de 
recursos para o crédito rural de R$ 35 
bilhões por meio do Plano Safra, bene-
ficiando, principalmente, agricultores 
familiares e pequenos e médios produ-
tores rurais, além de agroindústrias e co-
operativas. Esse montante contempla R$ 
7 bilhões em recursos equalizados pelo 
governo federal, além de R$ 28 bilhões 
da Caixa, proporcionando um crédito 
mais barato ao produtor e maior renta-
bilidade à produção.

Os recursos são para o custeio de 

despesas do ciclo de atividades e cultu-
ras como café, soja, milho, trigo, cana-
-de-açúcar, arroz, gado, fruticultura e 
psicultura, além da destinação para li-
nhas de investimento para a construção 
de silos e armazéns, aquisição de máqui-
nas e equipamentos e implantação de 
projetos de irrigação e de agricultura de 
baixo carbono (ABC).

O crédito também pode viabilizar 
a comercialização, o beneficiamento e 
industrialização de produtos agropecu-
ários e oferece ainda a possibilidade de 
investimento para implantação, amplia-

ção, ou modernização da infraestrutura 
de produção e serviços agropecuários.

Em nota, a Caixa informa que conta 
com gerentes especializados no agrone-
gócio, que atuam regionalmente com o 
objetivo de melhor atender os produ-
tores, apoiando as agências, a rede de 
mais de 2.500 consultores rurais conve-
niados e estreitando o relacionamento 
com entidades representativas do setor, 
como associações, federações e sindica-
tos rurais.

O banco também prepara novidades 
na avaliação dos processos de contrata-

ção do crédito, para dar mais celeridade 
na liberação dos recursos e tornar mais 
simples o acesso ao crédito pelos produ-
tores rurais.

O banco registra avanços importan-
tes em sua atuação no crédito rural na 
atual gestão, com destaque para os re-
cordes em contratação no primeiro tri-
mestre deste ano, com R$ 2,5 bilhões 
contratados e aumento de mais de 240% 
em relação ao mesmo período de 2020, 
e o saldo carteira da modalidade de cré-
dito, que superou R$ 9 bilhões em maio.

privados (24%), cooperativas de crédito 
(20%) e bancos de desenvolvimento e 
agências de fomento (1%). Com relação 
à safra passada, as cooperativas tiveram 
um ganho de 2% e os bancos públicos de 
1% na participação do volume total de 
contratações.

A participação dos recursos livres 
apresentou um crescimento de 32% em 
relação à safra passada, concentrado es-
sencialmente nos produtores de maior 
porte e cooperativas, sobretudo em fi-

nanciamento a investimentos.
“Os recursos a taxas controladas 

cresceram 23%, com evidência para os 
financiamentos concedidos a pequenos 
e médios produtores, financiados quase 
que em sua totalidade com recursos a 
taxas de juros controladas”, destaca o di-
retor de Crédito e Informação, da Secre-
taria de Política Agrícola, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Wilson Vaz de Araújo.
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BANCO DO BRASIL 
APRESENTA ESTRATÉGIAS DO 
PLANO SAFRA ÀS LIDERANÇAS 
DO AGRO

OS VOLUMES DE RECURSOS 
LIBERADOS NO PLANO SAFRA 
2021/2022 PARA SC TOTALIZAM 
R$ 5,6 BILHÕES, 21,6% ACIMA 
DO DESEMBOLSADO NO ANO 
ANTERIOR

O Plano Safra Banco do Brasil 
2021/2022 foi apresentado, du-
rante evento on-line, nesta sema-
na, às lideranças da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de SC (FAESC) e da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Santa Catarina (FETA-
ESC).

Além das principais alterações 
para acesso ao crédito, foram des-
tacados aspectos como a estraté-
gia negocial dos parceiros BB, a 
aplicação do crédito rural pela ins-
tituição financeira e outros temas 
de interesse do setor no Estado.

Na abertura, o superintenden-
te Estadual do BB em exercício, 
Flávio Jean Garlet, destacou a re-
presentatividade das duas fede-
rações presentes no encontro on-
-line e ressaltou a importância da 

BRADESCO 
TERÁ 
30% MAIS 
CRÉDITO 
NA SAFRA 
2021/22

iniciativa para alinhar e articular algumas 
questões que envolvem o Plano Safra.

O presidente do Sistema FAESC/
SENAR-SC, José Zeferino Pedrozo, valo-
rizou a iniciativa do Banco do Brasil em 
oportunizar o evento para as lideranças 
do setor conhecerem como funciona a 
aplicação do crédito rural e esclarecerem 
suas dúvidas. “Agradecemos a instituição 
financeira por essa oportunidade valiosa 
de trazer informações sobre a aplicação 
do crédito rural. Essa iniciativa ajuda a 
ampliar o acesso ao financiamento no 
setor produtivo e, com isso, promover o 
aumento da competitividade no campo”.

As atividades seguiram com expla-
nação do gerente de Negócios AGRO da 
Superintendência do Banco do Brasil de 
Santa Catarina, Flavio Alberto Sebben 
Covolo, que destacou os resultados da 
liberação de crédito por meio do Plano 
Safra 2020/2021 no País e em Santa Ca-

tarina.
Segundo os indicadores, houve 

crescimento na maioria das linhas de 
financiamento. No Estado, por exem-
plo, a finalidade de custeio contou 
com aumento de 16,3% (2.410,3); o 
crédito de investimento teve incre-
mento de 19,6% (1.295,1); comercia-
lização cresceu 13,1% (424,3). Ape-
nas a industrialização teve queda de 
-3,4% (448,1) em Santa Catarina. O 
total de operações de crédito rural no 
período foi de 4.557,8, o que repre-
sentou aumento de 14,6%.

Para o Plano Safra 2021/2022, os 
volumes de recursos liberados no Es-
tado totalizam R$ 5,6 bilhões, 21,6% 
acima do desembolsado no Plano 
2020/2021. Em todo o País, o Banco 
do Brasil destinará R$ 135 bilhões 
para 2021/2022, 17% a mais que o 
volume aplicado na safra anterior.

O Bradesco quer aumentar em 30% 
sua carteira rural na safra 2021/22, 
que em 2019/20 foi de R$ 37 bilhões. 
Boa parte da oferta adicional, de mais 
de R$ 11 bilhões, terá juros de merca-
do, ainda considerados competitivos 
para o setor, conta Roberto França, di-
retor de Agronegócios.

“Nossa fonte de recurso com taxas 

controladas, os depósitos à vista, cres-
ceu 20%, mas a carteira aumentará 
mais na safra 2021/22”, diz.

Ele explica que a diferença virá de 
operações de CPR, com taxas livres. Do 
total, dois terços vão para custeio da 
produção. O banco também ofertará, 
pela primeira vez, crédito com taxas 
equalizadas pelo Tesouro. Serão R$ 

131,7 milhões: R$ 94,6 milhões pelo 
Moderfrota, de financiamento de má-
quinas, e R$ 37,1 milhões pelo Inova-
gro, de inovação no campo.

O Bradesco planeja ampliar o mon-
tante com taxas subsidiadas nos próxi-
mos anos. “Temos condição para fazer 
R$ 1 bilhão por ano”, afirma França, 
referindo-se a empréstimos para in-

vestimentos. A escolha inicial do Mo-
derfrota e Inovagro se deu para suprir 
a demanda por linhas com taxas mais 
baixas. O interesse de produtores

em investir é grande mas, para mui-
tos, as taxas de mercado de longo pra-
zo ainda são proibitivas.



TEXTO: GUILHERME ARAUJO

A FRUTA POSSUI UMA CASCA MUITO FINA, O QUE 
PERMITE A ENTRADA DE MICRORGANISMOS

A FRUTA É UTILIZADA EM DIVERSOS SETORES 
DA INDÚSTRIA E COSMÉTICOS

SEGUNDO NUTRICIONISTAS NÃO HÁ DIFERENÇA 
ENTRE PAPAIA E FORMOSA

MAMÃO
A FRUTA VALIOSA
PARA A CEAGESP

CULTIVO

MERCADO NUTRICIONAL

De acordo com os dados da Embrapa 
– Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária, no Brasil, são produzidos dois tipos 
de mamão: o papaia, também conhecido 
como havaí, e o formosa. Sendo que o perí-
odo de cultivo do mamoeiro pode ser plan-
tado em qualquer época do ano. 

A planta exigente muita água, tanto no 
período de crescimento quanto no perío-
do de produção. Sem irrigação as mudas 
devem ser levadas para o campo no início 
das chuvas e plantadas em dias nublados 
ou chuvosos. O clima ideal para o mamo-
eiro é aquele com temperaturas entre 22 
a 26ºC, com luz solar direta e com chuvas 
bem distribuídas.

Como o mamão possui uma casca mui-
to fina, facilmente, ele é danificável, e com 
pequenas lesões durante o manuseio são 

portas de entrada para microrganismos. 
Portanto, é necessário efetuar tratamento 
dos frutos após a colheita.

O fruto é muito perecível e apresenta 
elevado nível de perda na fase pós-colhei-
ta, atribuída principalmente aos danos 
mecânicos provenientes de atrito e/ou 
compressão. Os danos ocorrem devido 
ao manuseio inadequado, assim como no 
transporte destes. 

Uma das mais importantes doenças 
causadas por fungo em mamoeiros é co-
nhecida como varíola ou pinta preta. Ela 
é provocada pelo fungo Asperisporium 
caricae, que ataca folhas e mamões da 
fruteira. Inicialmente, aparecem lesões ou 
pintas escuras, que progridem para o apo-
drecimento dos frutos.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, a 
polpa do fruto maduro é usada na indús-
tria de alimentos para produção de conser-
vas, geleias, sucos e néctares, combinados 
ou não com outras frutas tropicais, além de 
purê, pelo processo asséptico ou na forma 
congelada. 

No Brasil, os principais métodos de in-
dustrialização são compotas, purê assépti-
co – em pequena escala – e fruta cristali-
zada. 

Do látex do fruto verde é extraída a pa-

paína, enzima que quebra proteínas (pro-
teolítica), utilizada para os mais variados 
fins nas indústrias têxteis, farmacêuticas, 
de alimentos e de cosméticos. Pode ser 
apresentada nas formas refinada, líquida 
ou purificada.

A indústria de cerveja é a principal con-
sumidora de papaína, com cerca de 75% 
da demanda, utilizando-a na clarificação e 
estabilização de cerveja. Da semente é ex-
traído óleo para uso industrial e torta para 
ração animal.

A fruta tem muitas vitaminas e mi-
nerais, entre eles, vitaminas A, C, E e do 
complexo B, além dos minerais cálcio, 
magnésio, fósforo, potássio, cobre. As pro-
priedades nutricionais podem variar de 
acordo com cada espécie, mas as docu-
mentadas em tabelas como TACO (Tabela 
Brasileira de Composição de Alimentos) e 
IBGE mostram que o mamão-formosa con-
tém mais fibras e potássio que o papaia, 
sendo o formosa uma melhor opção para 
quem necessita incluir esses nutrientes em 
maior quantidade na dieta. Uma curiosi-

dade é que embora muitas pessoas não 
tenham o costume de aproveitá-las, as 
sementes da fruta são comestíveis e alta-
mente nutritivas. 

"Elas contêm alto teor de ácido oléico, 
mesmo ácido presente no azeite de oliva, 
que confere benefícios tanto para o cére-
bro como para os hormônios", afirma Kari-
na Gardini, nutricionista pela Universidade 
Nove de Julho e pós-graduanda em nutri-
ção esportiva pela Faculdade Unyleya. Elas 
também são fontes de proteínas, fibras e 
minerais como cálcio e fósforo.
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ESPÍRITO SANTO É O MAIOR PRODUTOR 
NACIONAL DA FRUTA

BRASIL É UM DOS MAIORES EXPORTADORES DE 
MAMÃO

POR ANO, SÃO VENDIDAS MAIS DE 130 MIL T 
DA FRUTA

PRODUÇÃO NACIONAL

CENÁRIO INTERNACIONAL

CEAGESP

De acordo com o último balanço re-
alizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em 2019, a produ-
ção nacional de mamão, em uma área de 
cultivo de 27 mil hectares, foi de 1,1 mi-
lhão de toneladas. Tendo o estado do Espí-
rito Santo como a maior região produtora, 
com 400 mil t anuais. Em seguida Bahia e 
Ceará, com 390 mil t e 118 mil t, respecti-
vamente.

O Estado de São Paulo possui uma pro-
dução de 13 mil toneladas da fruta. Vale 
ressaltar que a região paulistana já teve 
uma parcela muito importante no cenário 
da produção do mamão no país. O muni-
cípio de Monte Alto, região metropolitana 
de Ribeirão Preto, era conhecido como a 
capital brasileira do mamão. Tinha até o 

slogan: “comprem o famoso mamão de 
Monte Alto”. Porém, na década de 60, a 
fruta foi devastada por uma praga, classifi-
cada como “mosaico do mamoeiro” e isso 
fez com que São Paulo perdesse o posto 
para outros Estados. “Teve uma doença 
atacada por um vírus e aí o mamão foi mi-
grado para outros Estados como Espírito 
Santo e Bahia”, explica Hélio Watanabe, 
engenheiro agrônomo da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São 
Paulo – CEAGESP.

De acordo com o levantamento reali-
zado pelo Instituto de Economia Agrícola, 
hoje, as regiões de Tupã e Dracena concen-
tram a maior parte da produção do Estado.

O Brasil é o segundo maior exportador 
de mamão do mundo e encaminha a fruta 
para países da Europa e principalmente, 
dos Estados Unidos. Ficando atrás, apenas 
da Índia com uma produção de 5 milhões 
de toneladas. As exportações brasileiras 
de mamão cresceram, nos primeiros me-
ses deste ano (janeiro a maio), apesar dos 
entraves na logística aérea por conta da 
pandemia de Covid-19.

Conforme dados da Secex - Secretaria 
de Comércio Exterior, entre janeiro e maio, 
o Brasil exportou 22,4 mil toneladas de 
mamão, 24% a mais do que o volume em-

barcado no mesmo período do ano passa-
do e 15% acima dos embarques de 2019, 
quando a pandemia ainda não dificultava 
o comércio internacional.

Nos primeiros cinco meses de 2021, os 
principais destinos do mamão brasileiro 
foram os países da Europa, que compra-
ram 89% do total exportado, da América 
do Norte (5%) e da América do Sul (5%). 
Vale destacar que os envios ao continente 
sul-americano subiram bastante no perío-
do, 267% frente à mesma parcial do ano 
passado, visto a maior facilidade de escoa-
mento pela proximidade com o Brasil.

O mamão é um dos produtos mais co-
mercializados, na maior Central de abas-
tecimento da América Latina, a Ceagesp. 
Somente, no ano passado, por exemplo, 
foram vendidas mais de 130 mil tonela-
das da fruta, o que representou financei-
ramente, algo em torno de 258 milhões 
de reais. Sendo o Havaí responsável por 
66,85% das vendas, enquanto o formosa 
com os 33,15%. Isso o colocou na quarta 
colocação do ranking, em geral, por peso, 
ficando atrás apenas de itens como a la-
ranja (259 mil t), o tomate (246 mil t) e a 
batata (242 mil t), respectivamente. 

O Jornal Entreposto já realizou edições 
especiais desses alimentos que estão dis-
poníveis na íntegra, no acervo digital, no 
portal do JE: https://bit.ly/jedigital

Número alcançado de forma positiva, 
já que em comparação com os últimos 
dois anos, foram 125 mil t, em 2019 e 127 
mil t, em 2018. Ou seja, um aumento nas 
vendas de 4%, no ano anterior e 2,3%, se-
quencialmente, em um período complica-
do para a Ceasa de São Paulo. Vale ressal-
tar que, em 2020, o Entreposto paulistano 
sofreu um prejuízo financeiro estimado de 
mais de 20 milhões de reais com a enchen-

te que fizeram os empresários atacadistas 
perderem mercadorias e veículos. Além da 
pandemia da Covid-19, no seu auge, com 
o comércio de grandes clientes como res-
taurantes e escolas fechadas.

“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. 

As principais cidades produtoras que 
enviam, por exemplo, o mamão formosa 
para a Ceasa de São Paulo são: Pinheiros 
– Espírito Santo, (16,5%), São Felix do Cari-
be – Bahia (12,8%) e Baraúna – Rio Grande 
do Norte (6,7%). Já do tipo Havaí, a cidade 
Prado, na Bahia representa 22%, enquanto 
Linhares e São Mateus, no Espírito Santo, 
cada com 11% de participação.

A fruta é vendida em caixas que variam 
desde 7 a 10 quilos. O mamão é colocado 
em uma embalagem de papelão e inserido 
em uma rede de isopor e ainda é envolvi-
do em um papel.
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O BRASIL É O SEGUNDO MAIOR EXPORTADOR 
DE MAMÃO DO MUNDO E ENCAMINHA A FRUTA 
PARA PAÍSES DA EUROPA E PRINCIPALMENTE, 
DOS ESTADOS UNIDOS. 



FRUTAMINA COMERCIALIZA MAMÃO 
DE LINHARES

EMPRESA ATACADISTA
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Frutamina é vitamina pura! Esse é o 

slogan utilizado pela Frutamina Comercial 
Agrícola Ltda. O empreendimento que faz 
parte do grupo DeMarchi, está há mais de 
17 anos atuando na Ceagesp. Localizada 
no pavilhão MFE-B, Box 1946, A empresa 
possui uma quantidade vasta de funcioná-
rios trabalhando fortemente na comercia-
lização e distribuição de diversos produtos 
como melão, laranja, limão, entre outros 
itens para as principais redes de abasteci-
mento do país. Por isso, há setores espe-
cíficos com profissionais especializados em 
determinadas mercadorias. É o caso, por 
exemplo, do mamão, fruta que está em 
plena safra. 

O gerente de vendas Eduardo Raymun-
do que está há onze anos na FrutaMina, 
é o responsável por coordenar um grupo 
formado por oito pessoas para atender a 
demanda da comercialização do produto 
no Entreposto paulista. Sendo que as va-
riedades: formosa e papaia são os carros 
chefes. “A operação é muito dinâmica e de-
safiadora no setor de mamão, pois os volu-
mes comercializados são muito grandes e 
a fruta tem que ser distribuída rápido por 
conta da perecibilidade. As cargas recebi-
das são vendidas em no máximo dois dias” 
explica Eduardo Raymundo.

Através de uma parceria consolidada 
com a Nortefrut, a empresa Frutamina 
consegue oferecer para seus clientes os 
melhores mamões do mercado. São frutas 

selecionadas que após colhidas passam 
por um  Packing House (galpão de seleção, 
classificação e embalagem). Elas vem da 
região produtora de Espírito Santo, Sul e 
Oeste da Bahia. O tempo de viagem de-
mora no máximo dois dias. Sendo que a 
frota é terceirizada pela empresa, porém 
os caminhões utilizados são todos refrige-
rados para trazer o mamão na temperatu-
ra ideal. ”A fruta chega sempre fresca e em 
perfeito estado, pois são colhidas no pon-
to certo e distribuídas com a cadeia de frio 
preservada. A temperatura e de 8 a 10ºC 
dentro do caminhão”, é o que esclarece 
Eduardo. 

O mamão é colocado em uma emba-
lagem de papelão e inserido em uma rede 
de isopor. E ainda é envolvido em um pa-
pel. A fruta ainda passa por um tratamen-
to pós-colheita que busca melhorar o as-
pecto e aumentar a vida de prateleira”.

"Trabalhamos com frutas em diferen-
tes estágios de maturação, desde verde, 
para clientes mais distantes até fruta ma-
duras para clientes que compram com 
mais frequência e estão mais próximos . 
Mas hoje o produto que temos de maior 
sucesso é o mamão Pomaris, que é uma 
fruta colorida, que esta em um estagio de 
maturação já mais avançado, próximo ao 
ponto de consumo, mas que aguenta o 
tempo de distribuição até chegar às gôn-
dolas e é vendido no que consideramos o 
ponto ideal", disse o gerente.
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Soluções em EPS da Termotécnica 
ampliam o shelf life da fruta com ganhos 
de qualidade, preço e ampliação de no-
vos mercados

Com tecnologia e design patentea-
dos, a linha de conservadoras DaColheita 
produzida pela Termotécnica é ideal para 
o transporte, armazenamento e exposi-
ção das frutas no varejo, como o mamão, 
que precisa de um acondicionamento 
que preserve a sua qualidade em toda 
a cadeia logística. A conservadora feita 
em EPS (mais conhecido como isopor® 
- marca registrada de terceiro) amplia o 
shelf life da fruta, mantendo sua qualida-
de e frescor do campo até o consumidor 
final mesmo em mercados distantes. É o 
caso da 3M Hortifruti, que atua no Cea-
sa/RS (Centrais de Abastecimento do Rio 
Grande do Sul), em Porto Alegre, e que 
utiliza as conservadoras DaColheita para 
mamão para trazer a fruta produzida no 
Espírito Santo para distribuição no mer-
cado gaúcho. 

Estudos comparativos realizados pelo 
Laboratório Agrotropical em todas as eta-
pas do processo logístico, do campo ao 
ponto de venda, demonstram que a con-
servadora em EPS DaColheita mantém 
as frutas em maturação nível 2, o ideal 

para a qualidade comercial, até 9 dias 
após a colheita contra 6 dias das emba-
lagens similares em papelão. Os padrões 
de conservação como aparência, textura, 
nível de maturação e coloração interna e 
externa das frutas (shelf life) foram 30% 
maiores nas embalagens DaColheita.

Desde a colheita até chegar à mesa 
do consumidor final, a fruta permanece 
mais fresca, nutritiva e saborosa. As con-
servadoras DaColheita reduzem a perda 
de vitaminas e da umidade das frutas, 
ampliando a sua resistência, além de não 
liberar resíduos e fungos nos alimentos. 
Elas desidratam menos, chegam à tem-
peratura desejada mais rápido e mantêm 
o frio por mais tempo. Sua estrutura tam-
bém diminui o risco de avarias durante a 
movimentação, absorvendo melhor os 
impactos e reduzindo a perda de carga 
por danos.

Tudo isso traz grandes vantagens para 
todos os envolvidos na cadeia de distri-
buição. Para os produtores proporciona 
menor índice de devolução dos lotes de 
frutas fora do padrão de qualidade exi-
gido pelos clientes e permite a abertura 
de novos mercados mais distantes. Para 
os distribuidores e varejistas, propicia 
maior giro no PDV, têm sua marca asso-

ciada a frutas de qualidade, com a ma-
nutenção do preço. “As nossas conserva-
doras têm esse apelo de limpeza, leveza, 
praticidade e design para exposição das 
frutas no PDV ou para entrega por deli-
very via e-commerce. Ou seja, as nossas 
conservadoras DaColheita performam 
em toda a cadeia: do embalamento da 
fruta, à facilidade e custo/benefício lo-
gístico de transporte e armazenamento, 
até o varejo e, finalmente, até a mesa 
dos consumidores”, reforça o diretor Su-
perintendente da Termotécnica, Nivaldo 
de Oliveira.

Aliado a isso, questões como logística 
reversa das embalagens, diminuição das 
emissões de gases do efeito estufa e do 
desperdício de alimentos em toda a ca-
deia são cada vez mais importantes para 
os consumidores. No quesito sustenta-
bilidade, as caixas conservadoras DaCo-
lheita contribuem nestas 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 produ-
tos 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. Pen-
sando na cadeia logística como um todo 
é uma solução diferenciada e inovadora 
para este mercado e que atende às exi-
gências por uma atuação responsável 
das empresas em termos de sustentabili-
dade”, diz Albano Schmidt.

Nivaldo de Oliveira reforça que “a 
embalagem é um veículo importante de 
posicionamento e de comunicação des-
tes benefícios e agregação de valor. Toda 
a tecnologia de conservação e o design 
das nossas soluções em EPS DaColheita 
propiciam aos nossos clientes comunicar 
ao mercado esses diferenciais de quali-
dade e sustentabilidade”.

DACOLHEITA PROPORCIONA VANTAGENS COMPETITIVAS PARA 
PRODUTORES DE MAMÃO, DISTRIBUIDORES E VAREJISTAS
SOLUÇÕES EM EPS DA TERMOTÉCNICA AMPLIAM O SHELF LIFE DA FRUTA COM GANHOS DE QUALIDADE, PREÇO E AMPLIAÇÃO DE NOVOS MERCADOS
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JE – O Espírito Santo e a Bahia são os 
principais Estados produtores da fruta. 
Vocês têm unidades nas duas regiões. 
Qual a diferença entre ambas na produ-
ção do mamão?

Sávio - Temos unidades nos dois es-
tados sim, mas na verdade são três regi-
ões distintas para produção do mamão 
considerando as características edafo-
climáticas (Clima, Relevo, Solo, Tempe-
ratura, Umidade Relativa, Precipitação, 
Radiação entre outros). E no nosso en-

tendimento cada uma delas possui 
um maior potencial para de-

terminadas variedades 
do mamão, conside-

rando aspectos 
de qualidade e 

de produtivi-
dade.

No sul 
da Bahia 
( E u n á -
polis) ex-
ploramos 
mais o 

plantio do 
Papaya Sun-

rise enquanto 
que no oeste da 

Bahia (Bom Jesus 
da Lapa) o Formosa 

e no Espirito Santo (Pi-
nheiros) o Papaya Golden, 

Aliança e Formosa.
JE – Qual o carro-chefe da empresa: 

formosa ou papaya?
Sávio - O carro chefe de nossa em-

presa é o mamão e todas as suas varie-
dades. Hoje trabalhamos com uma de 
formosa e três de papaya.

JE – O mamão é uma fruta muito 
sensível, como vocês trabalham para 
que ela chegue com qualidade e com 
aspecto intacto, principalmente, na su-
perfície da fruta?

Sávio - Temos um programa de qua-
lidade dentro da empresa que é com-
posto de uma série de procedimentos 
de boas práticas, que se iniciam com a 
escolha das áreas para plantio do ma-
mão, passando pelo manejo de campo, 
colheita, processamento e que vão até 
a expedição do produto acabado no Pa-
cking House (e em alguns casos, onde 
temos abertura, até a gondola de alguns 
clientes). 

JE- Vocês, também, trabalham com 
a exportação da fruta. Hoje, o mamão 
chega a quantos países?

Sávio - Trabalhamos com exportação, 
mas o foco da nossa empresa é o merca-
do interno. Atuamos no Canada, Europa, 
Reino Unido e Emirados Árabes.

JE – Com a crise ocasionada por con-
ta da Covid-19, como que a empresa 
lidou para conter o quadro de funcioná-
rios e como isso afetou a produção da 
fruta? 

Sávio - O inicio da pandemia foi bas-
tante desafiador para nosso negócio, 
principalmente para uma das etapas, a 
de processamento da fruta que ocorre 
em um grande galpão que é chamado 
de Packing House. Nele temos normal-
mente um grande numero de colabora-
dores e foi necessário a adoção de uma 
serie de medidas, além de todas sugeri-
das pelo ministério da saúde (mascara, 
álcool em gel, distanciamento etc). No 
campo acabou sendo um pouco mais fá-
cil administrar isso.

JE - Vocês atendem tanto o mercado 
nacional quanto internacional. No ter-
ritório brasileiro, vocês sentiram uma 
queda por conta da pandemia e no ce-
nário do comércio no exterior uma re-
tração por conta da alta do dólar?

Sávio - Em 2020, no inicio da pan-
demia, o mercado ficou muito confuso, 
mas as vendas continuaram. O com-
portamento de compra do consumidor 
mudou bastante, principalmente com 
relação a frequência de compra. Ficou 
mais difícil equacionar a Oferta e Procu-
ra naquele momento e em alguns canais 
houveram aumentos de perda e em ou-
tros chegou a faltar frutas.

O mercado interno chegou a ter um 
pequeno incremento de vendas ao passo 
que as exportações tiveram uma queda 
brutal, mas não por conta da alta do dólar 
e sim em função da falta de logística, pois 
o mamão é transportado, quase na sua 
totalidade, nos compartimentos de cargas 
dos voos comerciais e no inicio da pande-
mia quase todos foram cancelados. Em 
paralelo começaram a surgir alternativas 
de Aviões Cargueiros, no entanto, o custo 
desse frete era muito maior e isso fez com 
que o custo do mamão brasileiro colocado 
em outros países subisse muito e o preço 
para o consumidor final se tornou proibi-
tivo lá fora.

JE – Recentemente, vocês lançaram 
uma nova marca. Poderia falar um pou-
co mais dessa linha de produto?

Sávio - Lançamos sim, a Pomaris. 
Desenvolvemos ela como a marca 

Premium para nossa empresa onde em-
balamos nossas melhores frutas, sem-
pre colhidas maduras e vendidas muito 
próximas aos seus pontos de consumo.

A Pomaris oferece um padrão de fru-
ta para aqueles que valorizam a expe-
riencia de comer e busca atender uma 
tendencia de varejo que é a de colocar 
nas gondolas mamões coloridos, próxi-
mos de consumir.

JE – Vocês abastecem diversas em-
presas na Ceagesp. Como é ter o produ-
to na maior Central de abastecimento 
do País?

Sávio - Abastecemos algumas empre-
sas na Ceagesp e consideramos impor-
tante termos nossos produtos na maior 
central de abastecimento do país. Mas 
nossa venda diminuiu um pouco lá nos 
últimos anos. Entendemos que a Cea-
gesp precisa se atualizar (infraestrutura) 
para conseguir prestar um serviço me-
lhor e com um custos mais competitivos, 
mas consideramos que continua sendo 
um dos principais canais de distribuição 
do FLV brasileiro.

JE – A edição anterior do JE foi sobre 
as vantagens e desvantagens em pos-
suir frota própria ou terceirizada. Como 
vocês trabalham para garantir o abaste-
cimento da fruta?

Sávio - Já fizemos alguma experien-
cias de verticalização de frota, mas todas 
com pouco sucesso. Temos dois tipos de 
frete na empresa. O primeiro é o Frete 
Fazenda – Packing, no qual boa parte da 
frota é nossa, mas são fretes em um raio 
de 300 km e o segundo Frete Packing – 
Cliente, já esse todo terceirizado, pois a 
verticalização é praticamente inviável, 
pois abastecemos praticamente todo 
território nacional e precisaríamos de 
uma frota absurdamente grande e nesse 
caso não seria viável economicamente.

Foto: Sávio Torezani, Sócio-Presidente, 
Daniela Torezani Diretora Financeira e 
Jonas Spindel, Sócio-Diretor Comercial.

JE ENTREVISTA 
SÁVIO 

TOREZANI, 
SÓCIO– 

PRESIDENTE 
DA EMPRESA 
NORTEFRUT
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A Agro Passion, referência na pro-
dução de carne sustentável inicia um 
projeto de irrigação inédito em parceria 
com a Unesp, Irrigaterra e a Lindsay, via-
bilizando a mudança de áreas de baixa 
fertilidade na região do Bolsão sul-ma-
to-grossense por meio do conceito de 
agropecuária integral

Um grande projeto de irrigação aca-
ba de ser inaugurado e promete mudar a 
paisagem dos solos arenosos, caracterís-
tico na região de Cassilândia, localizada 
no Bolsão sul-mato-grossense.

É no município que também é conhe-
cido como a “cidade sorriso”, que fica a 
Fazenda Cantinho do Céu, da Agro Pas-
sion, local escolhido pelo produtor Antô-
nio Ricardo Sechis, para instalação dessa 
iniciativa pioneira na região. Em parceria 
com a Lindsay, Irrigaterra, Netafim e a 
UNESP, o produtor inaugurou um proje-
to de irrigação integrada, que compõe o 
conceito de agropecuária integral.

Na propriedade, em uma área de 
147 hectares, foi instalado o pivô cen-
tral 9500P, o mais robusto da família 
Zimmatic. Projetado com a tubulação 
mais espessa e o design mais inteligen-
te do setor, é flexível e forte o suficiente 
para enfrentar os ambientes e terrenos 
mais difíceis. O projeto foi orientado 
pelo Professor Dr. Fernando Tangerino, 
da Unesp, especialista em agricultura 
irrigada, que acompanhará juntamente 

com sua equipe através de duas pesqui-
sas ligadas a utilização da água e aos ga-
nhos ambientais da mudança no uso e 
ocupação dos solos.

Segundo ele, a irrigação vai propor-
cionar a recuperação de pastagens de-
gradadas dos solos arenosos alcançando 
excelentes resultados para a produção 
de carnes e grãos. “Aquela região tem 
solos de 85% de areia em que o manejo 
da irrigação tem que ser especial, com a 
necessidade de construir esse solo, para 
mudar esse ambiente do seco para o 
verde”, destacou o professor.

Produção sustentável
A Agro Passion tem a filosofia de 

produção focada na equação e harmo-
nização entre homem-boi-meio ambien-
te. Segundo Sechis, esse conceito da 
agricultura irrigada, vai ao encontro da 
filosofia da produção sustentável e ao 
mesmo tempo em função de um déficit 
hídrico, que há na região. “Agricultura 
irrigada da segurança de fazer três pro-
duções tranquilo com possibilidade de 
colheita muito grande. Ela é transforma-
dora e é a segurança de que podemos 
produzir aquilo que pretendemos”, des-
tacou.

Ainda segundo ele, irrigação não é 
apenas jogar água no solo, é aplicar a 
quantidade do recurso necessária, para 
o melhor desenvolvimento da sua pro-
dução. Para isso, o projeto foi desenvol-

vido com ferramentas eficientes, como 
o pivô Zimmatic, e também a tecnologia 
do FieldNet Advisor, by Lindsay. “Esse 
sistema que estamos implantando é in-
teligente, faz a regulagem automática 
de acordo com a necessidade. Usar o 
recurso de maneira sustentável”, diz o 
produtor.

O FieldNET Advisor fornece dados 
precisos e simplificados para o manejo 
do irrigante e funciona de forma muito 
simples. Basta o produtor, por meio de 
um smartphone, tablet ou computador 
inserir a cultura e suas características, o 
tipo de solo, e as datas de plantio, a solu-
ção combinará automaticamente esses 
dados com informações meteorológicas 
precisas e dados históricos de irrigação 
do campo.

Em seguida, por meio de modela-
gem, ele vai monitorar o crescimento 
da cultura e a profundidade das raízes. 
Assim verificará a quantidade de água 
disponível no solo para a planta e pre-
ver as necessidades futuras da lavoura, 
a quantidade e o momento ideal para a 
irrigação, visando atingir o máximo do 
rendimento.

Menos água e mais produtividade
De acordo com Gabriel Guarda, en-

genheiro agrônomo e especialista Field-
NET da Lindsay, a proposta do FieldNET 
Advisor é manter sempre a quantidade 
de água no solo ideal para cada cultura. 

“O principal ponto é: o produtor utilizan-
do a ferramenta vai irrigar de maneira 
mais eficiente e com maior precisão. Ele 
saberá quantos milímetros de água uti-
lizou por saca produzida e obterá a má-
xima lucratividade potencializando seu 
investimento. No final das contas utiliza-
rá a água e energia de maneira mais sus-
tentável e terá maior rentabilidade por 
milímetro aplicado. Nossa proposta é 
junto com a Irrigaterra levar essa inicia-
tiva a todos os produtores que utilizam a 
irrigação”, destaca Guarda.

Animados com os resultados, a Fa-
zenda Cantinho do Céu já planeja am-
pliar a área irrigada. A ideia é manter 
a essência da propriedade, que é ter 
o projeto totalmente integrado com a 
natureza, com o bem-estar social, pro-
porcionando rentabilidade sustentável. 
“Antes tínhamos a pastagem e o solo 
degradados e com a implantação da 
irrigação integrada mudamos comple-
tamente o cenário da fazenda. Agora 
estamos assinando outro contrato para 
instalação de mais um sistema de pivô 
central na fazenda”, destacou o titular da 
Agro Passion. A fazenda tem a outorga 
para colocar até 4 pivôs dentro da área 
mapeada. O segundo equipamento deve 
ser instalado ainda este ano e os outros 
dois até 2023.

IRRIGAÇÃO COMEÇA A 
TRANSFORMAR SOLOS ARENOSOS 
EM PAISAGENS VERDES
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AGRICULTURA DIGITAL AVANÇA NA 
AMÉRICA LATINA E APROXIMA EMPRESAS 
DE TECNOLOGIA A PRODUTORES
PLATAFORMA DA SIMA CONTRIBUI COM A CRIAÇÃO DE UM 
GRANDE BANCO DE DADOS LEVANDO TECNOLOGIA AOS 
PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES

Em rotina sempre agitada, os produto-
res precisam se desdobrar para consegui-
rem acompanhar os movimentos de uma 
agricultura cada vez mais dinâmica. Para 
nada passar despercebido, é preciso ferra-
mentas que entreguem soluções e orien-
tações mais intuitivas para auxiliá-los nas 

decisões do dia a dia.
Com esse objetivo, a agtech Sima – Sis-

tema Integrado de Monitoramento Agrí-
cola, disponibiliza ao mercado brasileiro e 
também demais países da América Latina 
sua ferramenta altamente versátil que se 
destaca por ter facilidade em se adaptar às 

mais variadas culturas em diversas regiões.
O app é um sistema para a agricultura 

inteligente, que permite realizar monitora-
mentos em campo com diversos focos, des-
de pragas, doenças e daninhas até vistorias 
e laudos técnicos, incluindo fotos, vídeos e 
áudios, de forma georreferenciada. A solu-
ção analisa ainda as informações e é possí-
vel gerar ordens de serviço, tornando assim 
digital e interativo o manejo fitossanitário.

No Brasil, a ferramenta tem sido utiliza-
da em larga escala principalmente nas safras 
de soja, milho e trigo. Entretanto, em outros 
países a solução também apresenta grande 
desempenho. Na Colômbia, por exemplo, 
onde a empresa também tem equipe espe-
cífica atuando, é realizado o monitoramento 
em culturas como arroz e batata.

Segundo Mauricio Varela, co-founder e 
country manager Brasil e América Latina da 
Sima, no País a estratégia foi firmar parce-
rias com importantes entidades e federa-
ções locais, como por exemplo, a Federarroz 
colombiana. “Nosso foco principal tem sido 
os pequenos produtores para que assim 
possamos disponibilizar a eles o acesso a 
tecnologias que não teriam sozinhos”, diz.

Ao tornar suas soluções altamente tec-
nologias acessíveis a esses produtores, que 
em sua maioria são agricultores familiares, 
automaticamente eles passam a compor 
com um grande banco de dados com infor-
mações e histórico de suas lavouras tornan-
do o manejo mais assertivo.

O outro ganho direto, é que abastecido 
desses dados, estes produtores têm infor-
mações precisas para passar a instituições 

financeiras, o que pode facilitar a obtenção 
de crédito e financiamento junto as mes-
mas. “Utilizando nosso app, as fazendas 
terão uma avaliação de risco mais segura. 
Temos forte parceria com agentes financia-
dores que nos ajudam a criar esse grande 
banco de dados, mas principalmente a te-
rem segurança quanto à produção do agri-
cultor”, acrescenta.

Atuação expandida
Além do Brasil e Colômbia a agtech, tam-

bém tem crescido de forma consistente em 
outros países da América Latina, como é o 
caso da Argentina, por exemplo, seu país de 
origem onde a empresa já é responsável por 
monitorar mais de 10% de toda a área pro-
dutiva local. Entre as diversas culturas locais, 
a tecnologia está sendo utilizada também 
no monitoramento de lavouras de uvas.

“Também temos um trabalho e atua-
ção forte junto aos produtores uruguaios. 
É importante salientar que em todos estes 
países temos equipes locais treinadas em 
atuação à disposição dos produtores”, des-
taca o executivo.

Mais recentemente, a Sima, também 
tem expandido atuação na Venezuela, com 
auxílio de um parceiro local com grande 
conhecimento deste mercado. Segundo 
Varela, apesar dos problemas políticos e fi-
nanceiros que ocorrem no país há grande 
potencial, não somente no cultivo de soja, 
mas também em outras culturas. “Este é 
um mercado que apostamos e certamente 
aos poucos, conhecendo melhor suas par-
ticularidades, vamos ampliar nossa atuação 
por lá”, ressalta.
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E-COMMERCE DA SDLG CRESCE PARA ATENDER 
TODAS AS REGIÕES DO PAÍS
ACEITAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL LEVA FÁBRICA A AUMENTAR A COBERTURA DO TERRITÓRIO NACIONAL E A DISPOR DE MAIS 
PEÇAS E PROMOÇÕES PARA MÁQUINAS PESADAS

Perto de completar dois meses em ati-
vidade, o www.sdlgpecas.com, – primeiro 
e-commerce de fábrica do seu segmento, e 
o primeiro da marca SDLG fora da China -, 
amplia o seu alcance no país. Neste segundo 
momento de suas operações, a plataforma 
passará a atender todas as regiões do Brasil.

“A aceitação do nosso e-commerce foi 
excepcional. Em pouco tempo estamos con-
solidando mais este ponto de contato com 
nossos clientes. Agora chegamos a 85% do 
território brasileiro, cerca de 25 Estados, por 
meio de parcerias com nossos distribuido-
res”, diz Daniel Campos, gerente comercial 
de Customer Solutions da SDLG.

Além da plataforma de e-commerce, a 
marca também criou o podcast, SDLG Con-
fiança em Ação, concomitante ao comércio 
eletrônico para reforçar o contato com os 
clientes e aproximá-los do ambiente digital 
com informações relevantes sobre a diferen-
ça entre peças genuínas e peças originais, 
por exemplo.

O trabalho desenvolvido com a integra-
ção com os distribuidores, um e-commerce 

muito bem estruturado, de fácil usabilidade 
e com entrega rápida dos itens tem sido fun-
damental para atender o mercado que está 
aquecido com demandas vindas principal-
mente dos setores florestal e de mineração.

Neste curto espaço de tempo, o retorno 
positivo dos clientes SDLG também gerou 
mais demandas na plataforma, que vão 
além das questões geográficas. Os planos da 
marca incluem mais expansões. “O retorno 
de nossos clientes nos fez ampliar nossas 
ações, além de expandir nossa cobertura. A 
ideia é dispor, mensalmente, de novas peças 
e de ofertas exclusivas no digital. O objetivo 
é oferecer, até o final do ano, em torno de 
1000 itens genuínos para as escavadeiras e 
carregadeiras da marca e promoções com 
descontos e vantagens exclusivos”, reforça 
Campos.

O e-commerce da SDLG é responsivo, 
podendo ser acessado por computador, ta-
blet ou smartphone. Os clientes também 
podem escolher receber o produto em local 
indicado ou retirar diretamente na loja auto-
rizada da marca na região.

PRODUTOR RURAL COMPRA 
CADA VEZ MAIS PELA INTERNET
A NOVOZYMES, REFERÊNCIA GLOBAL EM SOLUÇÕES BIOLÓGICAS, 
FEZ QUASE 100% DA COMERCIALIZAÇÃO DESTE ANO COM 
FERRAMENTAS DIGITAIS

A Novozymes BioAg, líder mundial 
em soluções biológicas para agricultu-
ra, efetuou cerca de 95% das vendas 
de 2021 por meio de plataformas digi-
tais. Em 2020, desde quando começou 
a pandemia, a empresa fechou 80% 
das vendas pela internet. Para ofere-
cer uma experiência de compra ain-
da melhor ao agricultor, a companhia 
acaba de lançar uma loja virtual no 
marketplace Agrofy.

Em poucos cliques, o produtor po-
derá saber detalhes sobre os produtos, 
acessar a ficha técnica e até mesmo se 
comunicar diretamente com o vende-
dor de maneira simples e rápida.

Segundo Maximiliano D’Alessio, di-
retor de Operações na América Latina, 
o agricultor está migrando para o di-
gital por conta da praticidade. “Enten-
demos que a venda online é um cami-
nho sem volta também na agricultura 
e queremos que o nosso cliente tenha 
o melhor atendimento possível”, diz.

Sobre a Novozymes BioAg
A tecnologia pioneira de inoculan-

tes da Novozymes BioAg nasceu há 
mais de 120 anos, e é comprovada-
mente uma solução para agricultores 
aumentarem a sua produtividade e a 
sustentabilidade em suas proprieda-
des. A utilização de produtos Novozy-
mes BioAg contribui para uma redu-
ção significativa das emissões de CO2. 
Inovação e ciência estão no DNA da 
empresa, que dedica parte significati-
va de sua receita à pesquisa científica 
para desenvolver soluções biológicas 
aplicadas em 140 países.

No Brasil, a Novozymes BioAg está 
presente há 50 anos e é profunda co-
nhecedora do mercado local. A unida-
de brasileira gera empregos e apoia a 
pesquisas e inovação para aplicação 
na agricultura. A divisão Novozymes 
BioAg pertence à Novozymes, empre-
sa com sede na Dinamarca, país no 
qual suas ações estão listadas em bol-
sa. Optimize Pro e CTS, além de Rhizo-
max, Celltech, Glycilmax são produtos 
Novozymes BioAg conhecidos mun-
dialmente.



17

SAP BUSINESS ONE 
INTENSIFICA ATUAÇÃO 
NO AGRONEGÓCIO
COM 30 ANOS DE EXPERTISE, AGROTIS REFORÇA PARCERIA 
ESTRATÉGICA COM A MARCA NO SEGMENTO

O agronegócio vem passando por 
uma verdadeira revolução digital. O se-
tor, que representa um quarto do PIB 
brasileiro, segundo dados do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Apli-
cada, está cada vez mais ávido por so-
luções tecnológicas. Por isso, a Agrotis, 
parceira da SAP Business One, divisão 
voltada a empresas em crescimento da 
líder mundial em ERPs, vem reforçando 
cada vez mais seu posicionamento es-
tratégico no setor.

Com 30 anos de expertise em agro-
negócio, a empresa atua em várias ver-
tentes, oferecendo soluções tecnológi-
cas específicas para a produção rural, 
revendas e distribuição de insumos agrí-
colas, indústrias de ração e fertilizantes, 
cooperativas agropecuárias, armazéns e 
cerealistas, produção de sementes, en-
tre outras.

“O nosso diferencial está em enten-
der as demandas de cada cliente agrí-
cola a fim de propor as soluções ideais 
para cada um, de forma bastante verti-
calizada”, enfatiza Evaldo Hansaul, dire-
tor comercial na Agrotis.

Segundo dados da Embrapa (Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 
84% dos produtores e prestadores de 
serviços rurais brasileiros fazem uso de, 
pelo menos, uma tecnologia digital em 
prol do aperfeiçoamento de sua pro-
dução agrícola. Mas, nem sempre foi 

assim. Até bem pouco tempo atrás, os 
produtores rurais mantinham a gestão 
de seus negócios de forma manual e 
descentralizada.

Hoje, por meio do SAP Business One, 
o produtor garante muito mais gover-
nança ao seu negócio, administrando 
sua propriedade com compliance. “Além 
de ganho na produtividade, o campo 
vem ganhando também na profissiona-
lização de sua gestão. Com a tecnologia, 
nada se perde. Cada atividade é cuida-
dosamente acompanhada e o resultado 
é uma gestão muito mais inteligente”, 
acrescenta. Com a digitalização das obri-
gações fiscais, a adoção da tecnologia do 
campo se tornou ainda mais indispensá-
vel.

Contudo, a gestão do agronegócio 
demanda um conhecimento bastante 
específico. Até a análise do resultado é 
diferente, já que normalmente a cultu-
ra é plantada em um ano e colhida em 
outro. Mas, os benefícios não param por 
aí. “A tecnologia vem permitindo uma 
agricultura preditiva, onde o produtor 
consegue estimar sua produção com an-
tecedência, prever alterações climáticas 
e fazer um assertivo controle de pragas. 
A informação em tempo real facilita a 
tomada de decisão, melhora a produ-
tividade e a rentabilidade, tornando o 
agronegócio brasileiro muito mais com-
petitivo perante o mundo”.
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SEGUNDO A ANFAVEA, 
FORAM PRODUZIDOS 
74,7 MIL VEÍCULOS 
DE JANEIRO A JUNHO; 
EMPLACAMENTOS 
FORAM 58,7 MIL

Enquanto o mercado automobilísti-
co de forma geral fechou o primeiro se-
mestre com produção aquém da espe-
rada, devido à falta de semicondutores, 
o setor de caminhões, favorecido pelo 
bom desempenho do agronegócio e do 
e-commerce, teve os primeiros seis me-
ses melhores desde 2014.

A produção foi de 74,7 mil unidades 
no primeiro semestre. Os licenciamen-
tos chegaram a 58,7 mil unidades, se-
gundo divulgou a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea)

De acordo com a entidade, 1.148,5 
mil autoveículos deixaram as linhas de 
montagem no primeiro semestre do 
ano, 57,5% a mais que os 729 mil do 
mesmo período do ano passado, quando 
todas as fábricas passaram por paradas 
de até dois meses. Numa comparação 
mais justa, com o primeiro semestre de 
2019 (antes da pandemia), houve uma 
retração de mais de 300 mil unidades, 
ou 22%. “Estimamos que a falta de se-
micondutores tenha impedido que algo 
entre 100 mil e 120 mil veículos fossem 
produzidos no primeiro semestre. Esse 

problema afeta todos os
países produtores e tem impedido a 

plena retomada do setor automotivo”, 
explicou o presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes.

Com a performance negativa dos 
automóveis e o desempenho surpreen-
dente do segmento de caminhões, a en-
tidade atualizou as projeções que havia 
apresentado em janeiro, referentes ao 
fechamento de 2021. A produção total, 
que era estimada em

2.520 mil unidades (alta de 25% so-
bre 2020), foi reduzida para 2.463 mil 

(alta de 22% sobre o ano passado).
Separando leves e pesados, a alta na 

produção estimada 2021/2020 caiu de 
25% para 21% no segmento de automó-
veis e comerciais leves, e subiu de 23% 
para 42% no caso de caminhões e ôni-
bus.

Já para as vendas internas, a expecta-
tiva agora é de 2.320 mil licenciamentos 
(elevação de 13% sobre o ano anterior), 
ante os 2.367 mil previstos na coletiva 
de imprensa de janeiro.

COM ALTA DE PREÇOS, 
CUSTO DE LOCAÇÃO 
FICA 20% MAIS 
VANTAJOSO
TERCEIRIZAÇÃO TAMBÉM REDUZ GASTOS COM 
MANUTENÇÃO, QUE PODEM CHEGAR A R$ 800 MIL POR ANO 
EM UMA FROTA PRÓPRIA DE 100 VEÍCULOS

O cenário atual do mercado automo-
tivo – com falta de peças provocando au-
mentos de preços dos veículos novos e 
filas de espera por entregas – tem adia-
do os planos de troca de carro e exigido 
mais cuidados com os automóveis usa-
dos.

A escassez de veículos zero km tam-
bém tem feito clientes de locadoras 
prorrogarem os contratos de suas atuais 
frotas alugadas. “Alongar os contratos 
garante uma redução de custos, uma 
vez que os preços dos veículos novos 
subiram muito, em torno de 20%. Isso 
aumenta ainda mais a vantagem da loca-
ção, que geralmente já proporciona uma 
economia de 30% em relação às frotas 
próprias”, explica Renato Vaz, diretor da 
Marbor Frotas Corporativas.

Ele chama a atenção também para 
outra economia proporcionada pela lo-
cação: a manutenção, que fica por conta 
da locadora. “Uma empresa com 100 ve-
ículos em sua frota gasta por volta de R$ 
800 mil por ano com manutenção. Já a 
locadora, pelo seu volume de veículos e 
por contar com equipes especializadas, 
consegue reduzir substancialmente esse 
gasto”, afirma.

Segundo o executivo, as empresas 
não devem gastar recursos e energia 
com a gestão de suas frotas. “Esse é o 
foco das locadoras, que assim liberam 
seus clientes para se dedicar ao que é 
essencial para seus negócios”, completa.

Vaz ressalta que, apesar das vanta-
gens da locação, muitas empresas ainda 
têm dificuldade em fazer as compara-

ções de custos entre frota própria e alu-
gada. Para ajudar os clientes nessa análi-
se, a Marbor criou o sistema “Conta em 
Foco”, que demonstra, detalhadamente, 
todos os custos envolvidos numa frota, 
desde a documentação até a manuten-
ção.

O diretor lembra que a locadora cui-
da de todas as manutenções dos veícu-
los alugados, sejam as programadas ou 
corretivas, de acordo com a necessidade 
e com as características de uso dos car-
ros em cada empresa. “Nosso objetivo é 
manter o veículo disponível para o clien-
te na maior parte do tempo. Para isso, 
as manutenções corretivas precisam ser 
realizadas com prontidão e agilidade”, 
ressalta.

A Marbor também fornece orienta-

ções aos seus clientes para o uso ade-
quado dos automóveis. “Usuários mais 
conscientes do bom uso dos veículos re-
duzem muito as necessidades de inter-
venções”, completa.

Renato Vaz salienta que os cuidados 
mais simples com os veículos – como 
calibragem dos pneus, atenção à quali-
dade do combustível e verificação do ní-
vel do óleo – já são muito eficazes para 
mantê-los em boas condições.

Segundo ele, casos de mau uso dos 
veículos alugados não são comuns. 
“Nossos clientes têm uma boa consciên-
cia para manter os veículos aptos e segu-
ros”, declara.
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TMOV LANÇA SOLUÇÃO VOLTADA 
PARA FROTISTAS
TMOV GESTOR DE FROTA, DA SOTRAN, TEM A EXPECTATIVA 
DE GERAR QUATRO VEZES MAIS CARREGAMENTOS E SURGE 
PARA ATENDER UMA CRESCENTE DEMANDA DE GESTÃO DE 
FRETES PELO PAÍS

O Tmov, maior marketplace de car-
gas do agronegócio do Brasil, acaba de 
anunciar o lançamento do Tmov Gestor 
de Frota – uma plataforma que surgiu 
da necessidade do frotista de ter uma 
gestão completa dos seus fretes, um 
melhor fluxo de caixa e comunicação 
mais fácil com motoristas, além de re-
duzir a burocracia na emissão da ordem 
de carregamento.

Antes de desenvolver o Gestor de 
Frota, o time do Tmov foi a campo con-
versar com os frotistas e entender quais 
são as suas principais dores. A resposta 
foi: ter a melhor oferta de frete de forma 
transparente e acessível, além da agili-
dade no processo para o carregamento, 
sem depender de terceiros. “A platafor-

ma que desenhamos trata de forma di-
reta desses dois pontos, com oferta on-
line de todas as cargas, auto cadastro e 
meio de pagamento integrado”, explica 
Charlie Conner, CEO do Tmov.

}A expectativa é que os frotistas 
ampliem seus carregamentos mensais 
em pelo menos 4 vezes, aumentando 
também o seu faturamento. Durante o 
período de testes, a solução gerou um 
aumento de 100% na frequência de fro-
tistas, que, agora, podem selecionar o 
frete direto na plataforma e visualizar 
os carregamentos e cargas com infor-
mações disponíveis em tempo real.

Sérgio Adriano Ramos, sócio pro-
prietário da Rodoribeiro Transportes, 
trabalha com o transporte de açúcar e 

grãos, como soja, trigo e milho, no es-
tado do Paraná. Sérgio foi um dos pri-
meiros a utilizar a plataforma do Tmov 
voltada para frotistas e afirma que a 
principal vantagem é a praticidade. “An-
tes, nós gestores de frota tínhamos uma 
dificuldade grande em acessar diferen-

tes aplicativos para fazer uma ordem de 
carregamento e a solicitação de carga. 
Agora, podemos fazer todo o processo 
diário em um único lugar e com apenas 
um acesso para administrar e gerenciar 
os nossos fretes”, diz.
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MERCEDES-
BENZ LANÇA 
NOVO CANAL DE 
DIÁLOGO COM 
CAMINHONEIROS E 
FROTISTAS

As estradas falam e a Mercedes-
-Benz ouve cada voz! Seguindo sempre 
esse compromisso e em comemoração 
ao mês do motorista, a Mercedes-Benz 
Caminhões lança, em suas páginas do 
Facebook, Instagram e YouTube a ação 
“Sua Voz na Diretoria”, um programa 
que reúne executivos da Empresa para 
ouvir caminhoneiros e frotistas.

O programa de estreia, realizado 
no dia 7 de julho, contou com a par-
ticipação de Gilson Gonçalves Brasil, o 
“Gilsão BR”, caminhoneiro autônomo e 
influenciador digital que, desde 2007, 

mantém um canal no YouTube que 
mostra o dia a dia dos profissionais 
do volante, com vídeos que trazem di-
cas de condução, fretes, manutenção 
e muito mais para quem tem ou quer 
ter um caminhão próprio. Já são quase 
70.000 inscritos e mais de 8.000.000 
de visualizações.

O bate-bola com o convidado foi 
conduzido pelo jornalista e apresenta-
dor Sérgio Kaskanlian, do site Planeta 
Caminhão. Pela Mercedes-Benz, nes-
se episódio número um, participaram 
Roberto Leoncini, vice-presidente de 

Vendas e Marketing Caminhões e Ôni-
bus da Mercedes-Benz do Brasil; Ari de 
Carvalho, diretor de Vendas e Marke-
ting Caminhões; e Marcos Andrade, 
gerente sênior de Marketing de Produ-
to Caminhões.

“O objetivo do Sua Voz na Diretoria 
é ter um canal direto e sempre aber-
to com quem vive na boleia e trabalha 
com transporte pelo Brasil afora, a fim 
de entender as principais necessida-
des nas estradas para poder oferecer 
soluções e produtos cada vez melho-
res”, diz Ebru Semizer, gerente sênior 

de Marketing, Comunicação e Inteli-
gência Caminhões da Mercedes-Benz 
do Brasil. “Queremos ouvir tanto a 
opinião dos caminhoneiros quanto dos 
frotistas. Essa é mais uma importan-
te iniciativa que nos aproxima, ainda 
mais, de nossos públicos de relacio-
namento, trazendo informações que 
nos ajudam a entender e a construir e 
melhorar a realidade do transporte e 
logística no País”.

VOLVO FH GANHA 
PRÊMIO POR SEU 
GRANDE VALOR 
DE REVENDA PELA 
SEXTA VEZ
A VOLVO OBTEVE MAIS UMA 
VEZ UMA IMPORTANTE 
DISTINÇÃO NO SETOR 
DE TRANSPORTES. O FH 
540CV 6×4 T CONQUISTOU 
O RECONHECIMENTO DE 
CAMINHÃO PESADO ACIMA DE 
500CV COM MAIOR VALOR DE 
REVENDA NO PAÍS.

Novamente o veículo conquistou a 
primeira posição no ranking “Campeão 
de Revenda 2021”, a certificação confe-
rida pela prestigiada revista Frota&Cia, 
uma das tradicionais publicações que 
cobrem o setor no Brasil. É a sexta vez 
que o modelo da marca obtém o primei-
ro lugar em pesquisas deste tipo.

O FH 540cv 6×4 ganhou uma vez 
mais esta importante premiação ao re-
gistrar a menor depreciação de preço 
no período de três anos entre todos os 
caminhões pesados com motorização 
acima de 500cv.

O levantamento é feito a partir da 
tabela Fipe, que divulga preços médios 
de veículos anunciados pelos vendedo-
res, numa sondagem que serve de pa-

râmetro para negociações e avaliações. 
Os dados foram processados pelo Frota-
DataBank, o braço estatístico do grupo 
editorial que publica a Frota&Cia.

O FH 540 6×4 foi, de longe, o cami-
nhão mais valorizado na categoria de 
pesados, com potência acima de 500cv. 
O modelo registrou uma depreciação ín-
fima de 0,74% no período de três anos, 
muito abaixo da média geral do merca-
do na categoria, que foi de 13,6%. “É um 
resultado excepcional e um fato inédito 
no levantamento”, afirma José Augusto 
Ferraz, diretor de conteúdo de Frota&-
Cia, ao citar a excelente imagem que o 
caminhão tem no mercado, seja entre os 
novos ou entre os seminovos.

Ele lembra que a certificação tem 

se tornado cada vez mais relevante no 
mercado brasileiro, uma vez que os mo-
delos ranqueados se tornam uma refe-
rência para o transportador. “O preço 
de um veículo usado é um dos itens que 
compõem o TCO (Total Cost Ownership, 
ou Custo Total de Propriedade), um fa-
tor decisivo na operação de transporte 
de cargas”, explica Ferraz. Ele diz que o 
estudo se transformou num indicador 
econômico que contribui na decisão de 
compra, venda ou avaliação de um ca-
minhão, novo ou usado. “E a adoção da 
tabela Fipe é um padrão respeitado pelo 
mercado, muito transparente e larga-
mente utilizado por seguradoras, ban-
cos, instituições financeiras e empresas 
públicas e privadas”, observa.
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GRUPO VW DEFINE 
AMÉRICA LATINA 
COMO CENTRO DE P&D 
DE BIOCOMBUSTÍVEIS

O Grupo Volkswagen quer tornar 
a mobilidade sustentável e neutra 
em carbono em todo o mundo. Com 
o objetivo de intensificar a pesqui-
sa para o desenvolvimento de tec-
nologias baseadas em biocombus-
tíveis, o Grupo Volkswagen aprova 
a estratégia para que a região da 
América Latina crie e lidere um Cen-
tro de Pesquisa & Desenvolvimento 
no Brasil, voltado para o estudo de 
soluções tecnológicas baseadas em 
etanol e outros biocombustíveis 
para mercados emergentes, que 
utilizam energia limpa, para a com-
bustão e soluções híbridas.

Com isso, a empresa busca mi-
nimizar as mudanças nas platafor-
mas atuais e foca na produção neu-

tra de CO2. Com o apoio da marca 
Volkswagen, este centro será total-
mente independente no desenvol-
vimento de tais tecnologias para o 
Grupo Volkswagen em nível global.

“Sediar aqui no Brasil o novo 
Centro de P&D para etanol e outros 
biocombustíveis nos coloca em evi-
dência no mundo Volkswagen. Po-
der liderar, desenvolver e exportar 
soluções tecnológicas a partir do 
uso da energia limpa dos biocom-
bustíveis se caracteriza como uma 
estratégia complementar às moto-
rizações elétrica, híbrida e à com-
bustão a mercados emergentes é 
um reconhecimento enorme para 
a operação na América Latina. Va-
mos atuar em parceria com Gover-

no, universidades e a agroindústria 
para que possamos trabalhar com 
o que há de melhor para o futuro 
da mobilidade”, detalha Pablo Di 
Si, presidente e CEO da Volkswagen 
América Latina.

A Volkswagen foi a primeira fa-
bricante de automóveis a aderir ao 
Acordo de Paris e pretende se tor-
nar neutra em termos climáticos 
até 2050. O Grupo Volkswagen pla-
neja eliminar gradualmente a pro-
dução de veículos a combustão na 
Europa entre 2033 e 2035. Nos EUA 
e na China, isso deve acontecer um 
pouco mais tarde.

Em mercados emergentes como 
o Brasil, pode demorar ainda mais 
para se tornarem completamente 

elétrico. Alguns fatores impossibili-
tam mudanças mais rápidas: indis-
ponibilidade de infraestrutura de 
carregamento, energia renovável 
e o nível de renda local. É por isso 
que é necessário explorar opções 
alternativas aproveitando os recur-
sos locais que já estão disponíveis 
hoje. O uso de biocombustíveis é 
uma estratégia complementar para 
ajudar a indústria em mercados 
emergentes a neutralizar as emis-
sões de carbono. No Brasil, vários 
argumentos indicam o uso, por 
exemplo, do etanol.

SCANIA 
COMEMORA 
64 ANOS DE 
BRASIL
EM 2021, TEVE INÍCIO O NOVO CICLO DE INVESTIMENTOS DE R$ 
1,4 BILHÃO QUE VAI ATÉ 2024; NOVA GERAÇÃO DE CAMINHÕES 
CHEGA A 29 MIL MODELOS VENDIDOS

A Scania completou no dia 2 de 
julho, 64 anos de história no país. 
Para comemorar a data, o Dia da 
Paixão Scania, criado em 2020, teve 
uma live especial. Além disso, du-
rante os dias 29 e 30 de junho, duas 
outras lives e conteúdos diversos fi-
zeram parte das comemorações nas 
mídias sociais oficiais da marca. Par-
ticiparam executivos, colaboradores, 
rede de concessionárias, convidados, 
clientes e fãs apaixonados. 

Dentre os motivos para comemo-
rar estão as 29 mil unidades vendi-
das da Nova Geração de caminhões, 
sendo 25 mil já emplacadas, o lan-

çamento do novo Programa de Ma-
nutenção Premium Flexível Uptime, 
com as novidades da Control Tower 
(até 30% de redução no tempo de 
parada nas concessionárias) e a mo-
dalidade Pay per Use (pague o que 
usar), que tem foco na disponibilida-
de máxima dos veículos, e o bom de-
sempenho da fabricante no primeiro 
semestre de 2021.

“O Dia da Paixão Scania foi criado 
para celebrarmos o nosso aniversá-
rio. A Scania tem uma história espe-
cial de relacionamento com o merca-
do, que começa com nossos clientes, 
com o reconhecimento de uma par-

ceria responsável pelo progresso de 
empresas, motoristas, profissionais 
do segmento de transporte, que 
passa de geração para geração con-
solidando a relação da marca e a 
evolução das pessoas que, de algu-
ma forma, a ela estão conectadas”, 
afirma Márcio Furlan, diretor de 
Marketing, Comunicação e Susten-
tabilidade da Scania no Brasil.No dia 
2 de julho, data oficial de celebrar o 
aniversário no Brasil, o Dia da Pai-
xão Scania teve uma live dividida em 
duas partes para resgatar alguns dos 
momentos que marcaram as seis dé-
cadas de presença no país. A primei-

ra parte às 17h30 falou de Memórias 
e Séries Especiais com um convidado 
(Blog do Caminhoneiro) e o cliente 
Transportadora Ravanello. Além de 
uma conversa sobre Ônibus com a 
revista AutoBus e um depoimento 
por vídeo da Gontijo. Na segunda 
parte, Roberto Barral, vice-presiden-
te das Operações Comerciais da Sca-
nia no Brasil, fãs e clientes apaixona-
dos (Transportes Sarzedo (TSL), Ruy 
Gobby e Fabricio Borba), partilharam 
histórias vividas com a Scania, seus 
modelos e soluções. A noite termi-
nou com uma grande comemoração 
pelos 64 anos da fabricante.   
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DAF DU GREGÓRIO 
INAUGURA 
CONCESSIONÁRIA EM 
BRASÍLIA

COM 11.000M², LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA E BOXES DUPLOS, REVENDA TEM ESTRUTURA PARA ATENDER 24 CAMINHÕES 
SIMULTANEAMENTE EM SERVIÇOS DE PÓS-VENDA

A DAF DU Gregório abre nova 
concessionária em Brasília, a tercei-
ra do Grupo no país. O espaço possui 
11.000m² e 12 boxes duplos, com ca-
pacidade de 24 vagas de atendimento 
para manutenção. Já em operação, o 
novo prédio deu início à comercializa-
ção de caminhões e serviços pós-ven-
da na capital brasileira, cobrindo uma 
região de grande fluxo de caminhões 
pesados.

A concessionária conta com 
2.800m² de área construída e está 
localizada em uma área industrial no-
bre, em um terreno avaliado em mais 
de R$20 milhões. Como o espaço já 
abrigava uma concessionária, o Gru-
po concentrou os investimentos na 
modernização do espaço, com foco na 
ampliação da capacidade de atendi-
mento, para ganhar agilidade em ser-
viços.

"Abrimos mais uma concessionária 
para sustentar o nosso crescimento no 
Brasil, oferecendo aos clientes mais 
um ponto de vendas e de serviços. A 
DAF Du Gregório tem uma atuação 
marcante com foco em qualidade, tan-
to que já abriram a terceira concessio-
nária da marca, além de duas lojas TRP, 
para comercialização de peças e servi-
ços", afirma Gustavo Novicki, Diretor 
de Desenvolvimento de Concessioná-

rias da DAF Caminhões Brasil.
Com unidades em Paraíso de To-

cantins (TO), Luís Eduardo Magalhães 
(BA) e, agora, em Brasília (DF), o Grupo 
possui também duas lojas TRP no Ma-
ranhão, sendo uma em São Luiz e outra 
em Estreito. O Grupo Du Gregório foi 
fundado em 1982 e atua no segmento 
de Caminhões, Implementos Rodoviá-
rios, Consórcio, Peças e Serviços.
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