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NESTA EDIÇÃO: CONFIRA 6 VANTAGENS EM ALUGAR UM GALPÃO PARA SUA EMPRESA
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ceagesp

ÍNDICE CEAGESP SOBE 11,2% 
EM JULHO

O índice de preços da CEAGESP en-
cerra o mês de julho em forte elevação, 
mas manteve, no acumulado do ano, 
queda de 8,4%. O indicador subiu 11,2%, 
com os efeitos das fortes geadas no mês, 
que abrangeram desde os estados do 
Sul e do Sudeste, até parte do Centro-O-
este, assolando as culturas expostas ao 
tempo, prejudicando lavouras inteiras, 
diminuindo a qualidade dos produtos e 
gerando altas de preços, apesar de todo 
esforço dos agricultores para minimizar 
os prejuízos.

Registraram redução apenas os se-
tores de pescados e diversos, com des-
taque para os baixos preços da cebola, 
das batatas e do alho. Os aumentos de 
preços ocorreram fortemente nos seto-
res de frutas, verduras e legumes, nota-
damente para este último, que vinha de 
uma sequência de quatro meses de que-
da no ano. Mesmo com as fortes altas, 
o setor de frutas acumula, no ano, baixa 
de 21,6% e o setor de diversos acumula 
queda de 19,2%.

Em julho, o setor de frutas teve forte 
alta de 8,56%. Os principais aumentos 
ocorreram nos preços do caju (36,9%), 
do mamão formosa (29,6%), da bana-
na nanica (28,1%), do figo (25,4%) e da 
acerola (22,9%). As principais quedas fo-
ram nos preços da jaca (-9,1%), do coco 
verde (-9,0%), da carambola (-8,1%), do 
mamão havaí (-7,8%) e do maracujá aze-
do (-6,6%).

O setor de legumes apresentou ex-
pressiva alta de 41,36%. As principais 
altas ocorreram com a abobrinha italia-
na (156,4%), com os pimentões verde 
(108,1%), vermelho (92,9%) e amare-
lo (92,2%), com a abobrinha brasileira 
(89,5%) e com a vagem macarrão curta 
(75,8%). A única baixa da pesquisa foi re-
gistrada no preço da abóbora moranga 
(-0,4%).

O setor de verduras registrou forte 
alta de 13,88%. As maiores elevações 
foram nos preços das alfaces americana 
(48,7%), lisa (39,9%) e crespa (39,8%), 
do manjericão (35,1%), do repolho 
(27,5%) e do nabo (25,6%). As principais 
quedas ficaram por conta do rabanete 
(-28,6%), do salsão (-17,1%), da cenoura 
com folhas (-11,3%), da rúcula (-9,3%) e 
do moyashi (-5,4%).

O setor de diversos fechou o mês 
com forte queda de 5,95%. As princi-

pais baixas ficaram por conta da cebola 
(-25,0%), do alho (-14,4%), das batatas 
asterix (-9,2%) e lavada (-8,7%) e do alho 
estrangeiro argentino (-5,2%). As princi-
pais altas ocorreram nos preços do coco 
seco (4,4%) e do milho de pipoca estran-
geiro (1,3%).

O setor de pescados apresentou bai-
xa de 1,17%. As principais quedas ocorre-
ram nos preços da anchova (-24,0%), da 
abrótea (-20,5%), da pescada (-20,3%), 
da corvina (-12,7%) e do curimbatá de 
cativeiro (-11,7%). As principais altas fo-
ram registradas nos preços da sardinha 
congelada (36,4%), do robalo (8,5%), da 
lula congelada (8,0%), do cação congela-
do (7,5%) e da tainha (7,1%).

As fortes ondas de frio, com geadas 
mais rigorosas e abrangentes que em 
anos anteriores, e até registro de neve 
em alguns municípios, prejudicaram di-
versas culturas das regiões produtoras 
do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, dimi-
nuindo a quantidade ofertada, prejudi-
cando a qualidade e fazendo com que 
os preços se elevassem. As altas só não 
foram maiores por conta da demanda 
reprimida. Os danos sofridos pelas re-
centes geadas no final do mês ainda não 
foram bem dimensionados. Com a de-
manda ainda contida, não houve pres-
são generalizada de alta, colaborando 
para que os preços não subissem ainda 
mais.

Para este mês de agosto, estão pre-
vistas novas ondas de frio que podem 
ocasionar mais prejuízos. Não foi regis-
trada falta total de produtos hortifrutí-
colas, mas sim diminuições na oferta de 
alguns produtos e perda de qualidade. 
Assim, não há nenhum risco de desabas-
tecimento.

Com a volta às aulas, deve haver au-
mento na demanda por hortifrutícolas 
frescos e a tendência é que os preços se 
mantenham em patamares elevados du-
rante o mês de agosto. Algumas culturas 
com ciclos curtos de produção, como as 
alfaces, por exemplo, tem condições de 
restabelecimento de oferta mais rápida. 
Outras, necessitam de mais tempo. Vi-
sando recompor a oferta interna e mi-
tigar os impactos em São Paulo, alguns 
atacadistas estão buscando produções 
em outros estados menos afetadas pe-
los efeitos climáticos adversos.
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TRADICIONAL 
CURSO DE 
EMBALAGENS 
PLÁSTICAS DO 
ITAL RECEBE 
INSCRIÇÕES 
PARA EDIÇÃO 
ON-LINE E
AO VIVO
CAPACITAÇÃO DE UMA SEMANA 
DO ÓRGÃO DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA DE SP 
ABRANGE DESENVOLVIMENTO, 
OTIMIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO

Usadas para o acondicionamento 
de produtos diversos, as embalagens 
plásticas serão abordadas em capa-
citação on-line oferecida ao vivo de 
30 de agosto a 3 de setembro pelo 
Centro de Tecnologia de Embalagem 
(Cetea) do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (Ital), vinculado à Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegó-
cios (APTA), da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo - inscreva-se.

Realizado anualmente há duas dé-
cadas, o curso "Embalagens Plásticas: 
Materiais e Propriedades" abrange 
desenvolvimento, otimização e ava-
liação do desempenho de embala-
gens rígidas e flexíveis, levando em 
consideração segurança do consumi-
dor, garantia de qualidade, estoca-
gem, distribuição e meio ambiente.

"Trazemos um conteúdo técni-
co denso, aprofundado em proprie-
dades de materiais, com exemplos 
atuais, visando complementar a for-
mação de profissionais atuantes na 
área", ressalta a coordenadora da ca-
pacitação, Christiane Quartaroli Mo-
reira, que está dentre os dez instru-
tores, todos pesquisadores do Cetea 
e a maioria com ao menos dez anos 
de experiência na área.

Com foco em empresas usuárias e 
fabricantes de embalagens plásticas 
e fabricantes de suas matérias-pri-
mas e insumos, o curso inclui desde 
conceitos básicos sobre polímeros, 
fabricação, principais termoplásticos, 
aditivos e caracterização de materiais 
até resistência química, proprieda-
des mecânicas, integridade do fecha-
mento, migração de componentes 
sensorialmente ativos e legislação 
brasileira relacionada ao contato com 
alimentos e produtos farmacêuticos, 
passando por barreiras a luz, gases, 
vapores orgânicos, vapor d´água, óle-
os e gorduras.

EXPEDIÇÃO DE PAPELÃO 
ONDULADO CHEGA A 329.757 
TONELADAS EM JUNHO,
RECORDE PARA O MÊS

A expedição de caixas, acessó-
rios e chapas de papelão ondula-
do atingiu 329.757 toneladas em 
junho, 16,7% superior ao registra-
do no segundo trimestre de 2020. 
Segundo a Associação Brasileira 
de Embalagens em Papel (Empa-
pel), com o resultado, o 1º semes-
tre de 2021 registra um volume de 
1.992.653 toneladas e é 13% supe-
rior ao mesmo período do ano an-
terior. 

Este é o maior volume expedido 
para os meses de junho, superando 

o volume de junho de 2018, perío-
do em que houve recomposição da 
expedição após a paralisação dos 
serviços de transporte de carga, no 
final de maio do mesmo ano. Esta 
também é a 12ª vez consecutiva em 
que o crescimento de um ano para 
o outro do volume expedido é re-
corde. 

O volume de expedição por dia 
útil foi de 13.190 toneladas em ju-
nho, também um aumento de 12,8% 
na comparação interanual, dado 
que junho de 2021 e 2020 registra-

ram a mesma quantidade de dias 
úteis. Segundo a Empapel, este é o 
maior volume por dia útil da série 
histórica para os meses de junho.

Pelos dados livres de influência 
sazonal, o Boletim Mensal de junho 
aponta alta de 1,0% do IBPO, para 
150,9 pontos. Na mesma métrica, o 
volume expedido de papelão ondu-
lado foi de 338.122 toneladas e a 
expedição por dia útil foi de 13.525 
toneladas, 1,0% superior ao mês 
anterior.
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TERMOTÉCNICA REPORTA REDUÇÃO DE 
87,65% NAS EMISSÕES EQUIVALENTES DE CO2

A Termotécnica escolheu a Semana 
do Meio Ambiente para lançar a sexta 
edição de seu Relatório de Sustentabili-
dade, relativo ao biênio 2019/2020, no 
qual apresenta, com transparência, sua 
Estratégia ESG (Environmental, Social, 
Governance), em português, Ambiental, 
Social e Governança. O Relatório de Sus-
tentabilidade da Termotécnica segue os 
padrões do GRI Standards, que apresen-
tam as melhores práticas globais para 
o relato público de diferentes impac-
tos econômicos, ambientais e sociais, e 
atende a 14 dos 17 ODS (Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável) da ONU 
(Organização das Nações Unidas).

Neste momento em que o mundo e 
os mercados comprometem-se com me-
tas audaciosas de redução das emissões 
de gases de efeito estufa para evitar o 
aquecimento global, a empresa concluiu 
uma parcela significativa de seu projeto 
de redução de carbono. Com a mudan-
ça da matriz energética para biomassa, 
entre 2012 e 2020 a Termotécnica dimi-
nuiu em 87,65% as emissões de CO2 eq. 
(equivalente) em seu processo produti-
vo.

No aspecto ambiental, outro núme-
ro importante apresentado no relatório 
são os resultados do programa Reciclar 
EPS, que conta com uma ampla cadeia 
de logística reversa. Nos últimos 13 
anos, foram mais de 44 mil toneladas de 
EPS (isopor® - marca registrada de ter-
ceiro) coletadas, recicladas e devolvidas 
ao mercado como material de alto valor 
agregado.

A valorização das pessoas também 
é destaque neste documento. Nos úl-
timos dois anos, os talentos internos 
preencheram 37% das vagas disponíveis 

na empresa. No mesmo período, foi am-
pliado de 47% para 55% o número de 
mulheres no quadro funcional, reforçan-
do ações da empresa em relação a diver-
sidade e inclusão.

O relatório mostra ainda que, às vés-
peras de completar 60 anos, a Termotéc-
nica continua em transformação, com-
prometendo-se tanto com o alto nível de 
satisfação dos clientes, e zero paradas 
de linha nos abastecimentos just in time, 
quanto diversificando oportunidades de 
mercado em vários segmentos.

.  

Soluções para o  Agronegócio - Termotécnica

Saiba mais no
Relatório de 
Sustentabilidade
Termotécnica

Frescor do
CAMPO À MESA

Aumento do shelf-life em até 30%
Redução do desperdício de alimentos
EPS, material 100% reciclável 

Conservadoras DaColheita:

Redução nas emissões de CO   eq. no transporte2

(47) 99994-1113

termotecnica.ind.br

Termotécnica
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EMBALAGENS EPS
DO PRODUTOR ATÉ AS GÔNDOLAS COMERCIAIS 

CAIXA DE ISOPOR É UTILIZADA NAS VENDAS DE 
FRUTAS E PESCADOS NA CEASA DE SÃO PAULO
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N a maior Central 
de abasteci-
mento da América 
Latina e a terceira 
maior do mundo, 

a Ceagesp, anualmente, comerciali-
za mais de 3,5 milhões de toneladas 
de produtos hortifrutigranjeiros. De 
acordo com os últimos dados realiza-
dos pela SEDES - Seção de Economia 
e Desenvolvimento, somente, no ano 
passado, mais de 800 milhões de re-

ais na movimentação financeira 
foram contabilizadas.

Para alcançar 
este potencial 

econômico, a 
rotina dentro 

da Ceasa de 
São Paulo 
n e c e s s i t a 
ser bem 
i n t e n s a . 
Quem já 
teve a opor-

tunidade de 
conhecer e 

realizar negó-
cios comerciais 

no Entreposto pau-
listano sabe bem do rit-

mo frenético.

EMBALAGENS EPS
DO PRODUTOR ATÉ AS GÔNDOLAS COMERCIAIS 

EDIÇÃO
ESPECIAL
EMBALAGENS
NA CEAGESPCAIXA DE ISOPOR É UTILIZADA NAS VENDAS DE 

FRUTAS E PESCADOS NA CEASA DE SÃO PAULO

GUILHERME ARAUJO

ACERVO DIGITAL DO JE

As embalagens, por exemplo, che-
gam através de caminhões, depois, 
são paletizadas, estocadas nas em-
presas e colocadas, novamente, nos 
veículos para serem despachadas às 
redes supermercadistas, além de es-
colas, feiras e restaurantes. 

Durante este percurso é quase ine-
vitável que a carga sofra algum tipo de 
danos. O impacto, no caso, pela queda 
em uma superfície dura, ou até mes-
mo pelo contato com outro alimento, 
o empilhamento de caixas de uma for-
ma inadequada podem ocasionar em 
uma avaria no produto. 

Infelizmente, uma mercadoria 
mesmo com uma leve deformação já é 
considerada para o descarte, por con-
ta da aparência. Isso ocasiona em um 
grande desperdício tanto para empre-
sa quanto ao consumidor final, já que 
o fruto ainda está em plena qualidade 
de consumo. 

“Em média, um terço da produção 
de frutas e hortaliças vai para o lixo. 
Esse dado da FAO [Organização da 
Onu pela Alimentação e Agricultura] 
tem cerca de dez anos e vemos que os 
hábitos mudaram desde então. Já não 
se fazem mais aquelas pirâmides de 
frutas e verduras na seção de hortifrú-
ti”, disse Elisangeles Souza, represen-
tante técnica da Federação da Agricul-
tura do Estado do Paraná (FAEP).

Elisangeles Souza ressaltou ain-
da que o maior desperdício se dá no 

manuseio e transporte das frutas, le-
gumes e verduras: 50%. As duas pon-
tas da cadeia — produção agrícola e 
supermercados/consumidores — são 
responsáveis por 10% cada, enquanto 
os 30% restantes são desperdiçados 
em distribuição e comercialização.

Este desperdício de alimentos faz 
com que as empresas tomem algu-
mas medidas para evitar ao máximo 
o prejuízo, principalmente, com uma 
atenção redobrada na movimentação 
de carga. O JE já realizou uma edição 
especial sobre o tema. A publicação 
pode ser conferida na íntegra, através 
do link: https://bit.ly/je_carga.

Outro fator que ocasiona no des-
perdício de alimento é a falta de pa-
dronização do tamanho das emba-
lagens para FLVs – frutas, legumes e 
verduras. Um estudo realizado pela 
Ceagesp, em conjunto com a ABRE – 
Associação Brasileira de Embalagens, 
levantou informações importantíssi-
mas sobre a situação de cargas mistas. 

Sendo que as caixas dos diversos 
produtos, por apresentaram dimen-
sões diferentes, não possibilitam em-
pilhamento uniforme e provocam o 
apoio das caixas em cima dos próprios 
produtos. 

Como consequência, frutas, verdu-
ras e legumes se amassam, se estra-
gam e são perdidos. Uma entre várias 
soluções propostas foi de empilhar a 
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carga mais pesada embaixo e as 

mais leves em cima. Ou seja, come-
çando pela de madeira e finalizando 
pela de isopor.

Entretanto, pensando, também, 
neste quesito: outra medida que os 
empresários atacadistas da Ceagesp 
tem a se preocupar é com o tempo de 
maturação. O produto, geralmente, 
chega ao Entreposto paulistano com 
um ponto específico de amadureci-
mento, muitos das vezes, ela é colo-
cada em câmaras frias para depois ser 
comercializada. 

O que se percebe, nos últimos 
tempos, é uma diminuição significati-
va no uso de caixas de madeira e um 
aumento das embalagens de outras 
composições, como a de plástico, de 
papelão, de poliestireno expandido 
(nome técnico do EPS Isopor®), além 
de sacarias (sacos).  

Segundo, o último levantamen-
to registrado, em 2020, pelo Centro 
de Qualidade, Pesquisa e Desenvol-
vimento da Ceagesp, passaram pelo 
Entreposto de São Paulo, mais de 210 
milhões de embalagens. Sendo que, 
somente de EPS, desse total, foram 
535 mil caixas, o que representa um 
aumento considerável, ao longo dos 
anos. 

Por exemplo, no ano anterior, em 
2019, foram registradas 519 mil uni-
dades, neste mesmo segmento. Isso 
significa um crescimento anual de 3% 
das empresas que aderiram as caixas 
de isopor na comercialização.

Vale ressaltar que este tipo de em-
balagem é utilizada, praticamente, 
para as vendas de frutas (450 mil) e 
pescados (85 mil), no Entreposto.

Outro dado importante é que mais 
de 100.000 toneladas de poliestire-
no expandido são produzidas, anual-
mente, no Brasil. Um dos principais 
benefícios dessas caixas é o aumento 
na vida de prateleira da fruta, permi-
tindo que permaneçam por até 20% 
mais tempo nas gôndolas dos estabe-
lecimentos comerciais em compara-
ção com as frutas em outros tipos de 
embalagens. 

A média de ganhos com o EPS é 
significativa. Ao comparar a conser-
vação de frutas quando armazenadas 
em embalagens semelhantes, sendo 
uma de papelão e outra de EPS, verifi-
ca-se um aproveitamento de mais de 
40% superior quando armazenada na 
embalagem de EPS.

O Centro de Tecnologia de Emba-

lagem do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (CETEA/ITAL) desenvolveu 
um relatório para averiguar a segu-
rança das embalagens para alimentos 
feitas com EPS (Isopor®) e apontou 
que elas podem, sim, entrar em con-
tato com alimentos, sejam eles frios, 
quentes, sólidos ou líquidos, sem 

Em relação, por exemplo, entre isopor e papelão, eu prefiro 
trabalhar muito mais com o isopor. 

E eu ainda acredito que vai chegar um tempo que será so-
mente o EPS, padronizando assim futuramente as vendas por aqui.

IMAGENS DE EMBALAGENS DE ISOPOR NAS EMRPESAS DA CEAGESP NO PAVILHÃO MFE-B

FRUTAS

PAÍSES

PESCADO

TOTAL

oferecer riscos.
O relatório atesta, ainda, que o 

material é um plástico inerte e atóxi-
co, que não contém CFC (Clorofluor-
carboneto) e HCFC (Clorodifluorome-
tano), não contamina a água, o ar ou 
o solo, não causa danos à camada de 
ozônio e nem contribui para a forma-
ção de gases do efeito estufa ao ser 
descartado no lixo.

A engenheira de alimentos Camila 
Fraga explica que o EPS não apresenta 
reação alguma ao corpo humano. 

“Ele possui baixa condutividade 
térmica, é quimicamente inerte e é 
resistente a óleos, água e ácidos. De-
vido às suas características e benefí-
cios, é um material bastante utilizado 
para proteger e acondicionar alimen-
tos. A única recomendação, dada a 
qualquer outro tipo de embalagem, 

GRANDE PARTE DAS CAIXAS DE ISOPOR UTILIZADAS NAS VENDAS DE FRUTAS E PESCADOS 
PELOS PERMISSIONÁRIOS DA CEAGESP JÁ VEM EMBALADAS PELOS PRODUTORES RURAIS. 

TENDO A UVA COMO O ITEM MAIS COMERCIALIZADO EM EMBALAGES DE EPS.



IMAGENS DE EMBALAGENS DE ISOPOR NAS EMRPESAS DA CEAGESP NO PAVILHÃO MFE-B

MOVIMENTAÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR

INFORMAÇÕES GERAIS

NA CEAGESP

FONTE:  CQH

428.396 450.979

2019 2020

90.616 84.678

519.011 535.658

 EMBALAGENS EM GERAL NO ETPS – 210 MILHÕES
                      
     CAIXAS DE EPS – 535 MIL
                         
     CAIXAS DE FRUTAS EPS– 450 MIL
                             
     CAIXAS DE PESCADO EPS – 85 MIL
                                    
     AUMENTO ANUAL NA CEAGESP – 3%
                                         
     DURABILIDADE - 20% MAIS TEMPO   
                                             
     EPS VS PAPELÃO - 40% SUPERIOR
                                               
     PRODUÇÃO NACIONAL – 100 MIL T 
                                                    
     RECICLÁVEL – SIM
                                                           

GRANDE PARTE DAS CAIXAS DE ISOPOR UTILIZADAS NAS VENDAS DE FRUTAS E PESCADOS 
PELOS PERMISSIONÁRIOS DA CEAGESP JÁ VEM EMBALADAS PELOS PRODUTORES RURAIS. 

TENDO A UVA COMO O ITEM MAIS COMERCIALIZADO EM EMBALAGES DE EPS.

210 milhões
de embalagens

535 mil
de embalagens

de isopor
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Utilizamos na comercialização de fru-
tas, principalmente de uvas de todas 
as variedades. O produtor rural já está 
trabalhando com as caixas de isopor 
e encaminha para gente”, mencionou 
Pedro, vendedor da Frutas Roseira.  

Fundada em 1994, a Cooperativa 
Agrícola de Juazeiro, CAJ – BA, é uma 
das maiores e mais bem sucedidas as-
sociações de produtores do Vale do 
São Francisco. Sendo uma das princi-
pais fornecedoras de frutas para a Ce-
agesp. 

A CAJ encaminha aos empresários 
atacadistas, principalmente, uvas em 
caixas de isopor. 

As vantagens em relação as outras 
embalagens, também, são inúmeras 
para o produtor rural.

“Hoje trabalhamos, praticamente, 
100%, com EPS. Um dos motivos, pri-
meiramente, foi por questão de apre-
sentação da fruta, pois fornece um 
visual melhor. Outro fator é que dimi-
nuiu nossos problemas, porque tinha 

papelão de má qualidade e chegava 
muitas caixas amassadas no destino 
final. Depois por questão de custo, 
com a alta do preço e falta de maté-
ria prima do papelão,” ressaltou Jorge 
Santana, vendedor da CAJ.

Nesta verdadeira corrida contra o 
tempo, do produtor ao consumidor, as 
soluções pós-colheita da Termotécni-
ca ampliam em até 30% o shelf-life das 
frutas mantendo suas propriedades 
nutricionais por mais tempo.

Com as conservadoras DaColheita 
fabricadas em EPS (mais conhecido 
como isopor® – marca registrada de 
terceiro), as frutas desidratam menos, 
chegam à temperatura desejada mais 
rápido e mantêm o frio por mais tem-
po o que garante seu frescor, aspecto 
visual e maior qualidade nutricional. 
“O design diferenciado das nossas 
conservadoras também agrega valor 
visualmente nos pontos de venda e fa-
cilidades logísticas de movimentação 
e empilhamento, além de serem mais 

é que a embalagem seja lavada an-
tes do uso para tirar qualquer resíduo 
ou até poeira que tenha se concentra-
do ali”, afirma.

Por isso, as caixas de isopor para 
acondicionamento e transporte de 
frutas vêm sendo utilizadas cada vez 
mais pelos empresários atacadistas 
da Ceagesp. 

A empresa Difar, que está há mais 
de 20 anos comercializando produtos 
nacionais e importados na Ceasa de 
SP. São frutas vindas de diversos pa-
íses da América do Sul e também da 
Europa, como Chile, Argentina, Espa-
nha e Portugal. 

Hoje, no estabelecimento, os pro-
dutos vendidos em caixas de EPS já 
representam algo em torno de 40%. 
Tendo a uva nacional, que vem de Pe-
trolina (PE), já embalada em caixas de 
isopor.

Quem já optou, por manter grande 
parte das vendas, com uma represen-
tatividade que hoje chega a mais de 
70%, dos produtos na Ceagesp, em 
caixas de EPS é a Comércio de Frutas 
Roseira Ltda. Em seu espaço comer-
cial, pilhas de embalagens, somente 
de isopor e nas gôndolas são facil-
mente encontradas. 

“Em relação, por exemplo, entre 
isopor e papelão, eu prefiro trabalhar 
muito mais com o isopor. E eu ainda 
acredito que vai chegar um tempo 
que será somente o EPS, padronizan-
do assim futuramente as vendas por 
aqui. Nós trabalhamos já há muito 
tempo com as embalagens de isopor. 

Hoje trabalhamos, praticamente, 100%, com EPS. Um dos 
motivos, primeiramente, foi por questão de apresentação da 
fruta, pois fornece um visual melhor. Outro fator é que dimi-

nuiu nossos problemas, porque tinha papelão de má qualidade e chegava muitas 
caixas amassadas no destino final. Depois por questão de custo, com a alta do preço 
e falta de matéria prima do papelão

EMBALAGENS DE EPS SÃO ENCONTRADAS FACILMENTE NA CEASA EMPRESAS ESTÃO COM EPS NAS PRATELEIRAS

leves, o que garante diminuição no 
frete”, afirma Nivaldo de Oliveira.

Diversas empresas da Ceagesp 
já estão trabalhando com esta mar-
ca. Como é o caso da JJ Pivotto, que 
está há bastante tempo no mercado 
atacadista, comercializando diversos 
produtos na Ceagesp. 

“Nós estamos trabalhando com as 
embalagens da marca DaColheita, há 
mais de dois anos. Nós preferimos, 
porque, ela retém mais a tempera-
tura 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 
vendedor da JJ PIvotto.

Outro detalhe importante, tam-
bém é o marketing que gera, para os 
compradores do mercado. A empre-
sa Vip Frutas, que está desde 2001, 
no Entreposto paulistano, trabalha 
com uma variedade de frutas.

“Faz anos que trabalhamos com 
essa marca [DaColheita]. No momen-
to, a gente utiliza para as vendas de 
maçãs, uvas, peras. Ela também é 
muito utilizada na comercialização 
de morango e figo. Uma das vanta-
gens em usar esse tipo de emba-
lagem é que além de chamar mais 
atenção, ser mais bonita, mais higiê-
nica, ela conserva por mais tempo e 
tem mais aceitação no mercado”, é o 
que explica José Carlos de Holanda, 
proprietário da Vip Frutas.

A Frutânia Brazil, uma empresa 
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EMPRESAS ESTÃO COM EPS NAS PRATELEIRAS CAMINHÕES ABASTECENDO A CEASA COM EMBALAGENS EPS

UVAS SÃO VENDIDAS EM CAIXAS DE ISOPOR

EMBALAGEM EPS CONSERVA MAIS PESCADOFEIRA DO PESCADO NA CEAGESP

de gestão familiar possui 
um mix de produtos 
e de tipos de em-
balagens. “Nós 
trabalhamos 
com caixas 
de pape-
lão, caixas 
p l á st i ca s 
e também 
a de iso-
por. Como 
t r a b a l h a -
mos com 
todos os 
tipos de fru-
tas nacionais e 
importadas utiliza-

mos embalagens variadas para 
atender a nossa deman-

da. 
A goiaba, por 

exemplo, está 
vindo tanto na 
caixa de pa-
pelão quan-
to a de EPS. 
Temos na de 
isopor, pro-
dutos como a 

goiaba, pitaia, 
caju, e também 

a uva”, explicou 
o vendedor Dennis 

Sakakura, da empre-
sa Frutânia Brazil.



12 ENTREPOSTO |  2021 | www.jornalentreposto.com.br entrevista

JE ENTREVISTA
NIVALDO FERNANDES DE 
OLIVEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 
TERMOTÉCNICA

As soluções de con-
servadoras em EPS 

DaColheita estão 
sendo ampla-

mente utili-
zadas para 

a r m a z e -
namento 
p r o l o n -
gado e 
remessas 
de longa 

d i s tâ n c i a 
de produtos 

frescos tanto 
para o merca-

do interno como 
externo. Embalagens 

em EPS combinam fato-
res como resistência, leveza 

e mantêm a temperatura ideal para fa-
zer chegar mais longe, muitas vezes em 
voos intercontinentais, frutas e hortali-
ças mantendo-os frescos por mais tem-
po, com seus nutrientes e vitaminas e 
evitando o seu desperdício. Mas entre 
todos esses benefícios de proteção dos 
produtos acondicionados, as embala-
gens em EPS também agregam valor no 
que diz respeito à sustentabilidade, po-
dendo ser 100% recicladas. O diretor Su-
perintendente da Termotécnica, Nivaldo 
Fernandes de Oliveira fala sobre como a 
empresa tem trabalhado junto aos pro-
dutores, distribuidores e varejistas para 
a reciclagem deste material.

JE - Quais os benefícios das conser-
vadoras em EPS em relação à sustenta-
bilidade como um todo?

Nivaldo - O mundo e os mercados 
estão cada vez mais exigentes quanto à 
pegada ambiental das empresas e esta-
mos comprometidos com esta agenda 
apresentando soluções que estão em 
linha com essas demandas. Questões 
como logística reversa das embalagens, 
diminuição das emissões de gases do 
efeito estufa e do desperdício de ali-

mentos em toda a cadeia são cada vez 
mais importantes para os consumido-
res. No quesito de sustentabilidade, as 
caixas conservadoras DaColheita pro-
duzidas em EPS contribuem nestas três 
frentes:

·         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 rodapés e solados de sapato.

·         Aumento do shelf-life  dos pro-
dutos frescos em até 30%, o que con-
tribui para a redução do desperdício na 
cadeia de distribuição e consumo.

·         Contribui para a redução da 
pegada de carbono, com a diminuição 
da emissão de Co2 eq. (equivalente) 
no transporte devido ao peso mais leve 
das soluções, o que reduz o consumo de 
combustível.

Recentemente Termotécnca enco-
mendou estudo realizado pela consulto-
ria ambiental Green Domus, onde foram 
comparadas as emissões de GEE (Gases 
do Efeito Estufa) para transporte de car-
gas de uvas simulando um cenário em 
conservadoras e paletes de EPS (isopor 
– marca registrada de terceiro) e em cai-
xas de papelão com paletes de madeira.

Foi feito o comparativo do transpor-
te 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 resultado, as emissões pre-
sentes no transporte terrestre de uva 
em embalagens e paletes de EPS foram 
9,52% menores do que em embalagens 
de caixas de papelão e paletes de ma-
deira, uma diferença de 89,13 tonela-
das. Como comparação, no ano de 2019, 
conforme dados do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística) e da 
plataforma SEEG (Sistema de Estimati-
vas de Emissões e Remoções de Gases 

RECICLAGEM DE 
CONSERVADORAS 
EM EPS 
DACOLHEITA
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de Efeito Estufa), a emissão diária 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.

JE - Em relação à reciclagem, como a 
Termotécnica tem trabalhado nesta lo-
gística reversa das embalagens em EPS?

Nilvado - A Termotécnica tem uma 
trajetória pioneira em logística reversa 
e economia circular ao estruturar uma 
rede de parceiros e investir na recicla-
gem do EPS pós-consumo, transforman-
do um material antes rejeitado nas co-
letas seletivas em um insumo reciclado 
valorizado no mercado.

A empresa lançou seu Programa Re-
ciclar EPS em 2007, com os objetivos de 
reduzir a emissão de resíduos, fomentar 
a cultura da reciclagem e aumentar seu 
portfólio de produtos. O programa an-
tecipou-se até mesmo à legislação, pois 
somente em 2010 foi lançada a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 
instituindo a responsabilidade comparti-
lhada dos geradores de resíduos.

O Programa Reciclar EPS contempla 
serviços de logística reversa e recicla-
gem, ampliando o ciclo de vida dos ma-
teriais, evitando a exploração de novos 
recursos finitos e contribuindo para cir-
cularidade do material e preservação do 
meio ambiente. O EPS é um exemplo de 
que o plástico pode conviver em harmo-
nia com o desenvolvimento sustentá-
vel. O produto não representa riscos à 
saúde e ao meio ambiente, é composto 
por 98% de ar e é 100% reciclável com 
baixo consumo de água e energia. Não 
contamina o solo, o ar e a água e por ser 
extremamente leve pode reduzir a pega-
da de carbono nos transportes quando 
comparado com outros materiais.

A reciclagem do EPS gera uma nova 
matéria-prima, denominada Repor® - 
marca de poliestireno reciclado da Ter-
motécnica -, utilizado na fabricação de 
rodapés, molduras, entre outros produtos.

JE - Quem participa deste programa 
de reciclagem de EPS?

Nilvado - Com o Programa Reciclar 
EPS, a Termotécnica agrega clientes, 
varejistas, concorrentes, fornecedores, 
importadores, cooperativas e consu-
midores para realizar de forma integral 
uma logística reversa das embalagens 
pós-consumo. Para divulgar o programa, 
a empresa realiza ações de conscienti-
zação, como palestras e exposições em 
eventos, mantém o portal www.recicla-
reps.com.br informando pontos de co-
leta do material e desenvolve parcerias 
com cidades interessadas em reduzir o 
lixo em aterros.

JE -  É possível quantificar os resul-
tados já obtidos por esse programa de 
reciclagem de embalagens de EPS?

 Nilvado - O resultado do programa 
contabiliza mais de 44 mil toneladas de 
EPS recicladas, cerca de 1.000 pontos de 
coleta do material em várias regiões do 
país e geração de emprego e renda para 
cerca de 5.000 famílias.

Por esses resultados a Termotécni-
ca foi reconhecida pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo em 
2021 no 26º Prêmio FIESP de Mérito 
Ambiental, com menção honrosa na 
categoria médias e grandes empresas, 
com o case "Reciclar EPS – da logística 
reversa a novos produtos".

Para Albano Schmidt, presidente da 
Termotécnica, a conquista de um reco-
nhecimento como o da Fiesp "reforça a 
missão da empresa de promover uma 
mudança cultural no Brasil, buscando a 
conscientização coletiva de que o EPS 
é um plástico reciclável que precisa ser 
descartado de forma correta para ter 
seu ciclo de vida prolongado".

 JE - As embalagens DaColheita têm 
um bom índice de reciclagem?

Nilvado - Uma boa parte do volume 
reciclado pela Termotécnica já é de con-
servadoras DaColheita que vão, princi-

palmente, para o CEAGESP, são distribuí-
das para hortifrutis e supermercados em 
todo o país e retornam para as unidades 
de reciclagem da Termotécnica.

JE - Há novas ações para ampliar a 
reciclagem das embalagens em EPS?

Nilvado - Esse trabalho é constante. 
A abordagem ambiental da Termotéc-
nica traz a economia circular na prática. 
Inclui uma visão integrada desde a con-
cepção de produtos, eficiência opera-
cional, passando por logística reversa, 
reciclagem e indo até novas cadeias pro-
dutivas, fechando o ciclo da economia 
circular.  Entre os desafios da Termotéc-
nica para 2021/2022 em relação ao pilar 
Economia Circular na Prática descritos 
no nosso Relatório de Sustentabilidade 
2019/2020 estão:

·   Desenvolver novas parcerias para 
aumentar a captação de EPS pós-consu-
mo

·  Continuar participando dos am-
bientes associativistas e de redes para a 
sustentabilidade

 JE - Como as embalagens em EPS se 
diferenciam de outras soluções em ter-
mos de sustentabilidade?

Nilvado - A embalagem é um veículo 
importante de posicionamento e de co-
municação destes benefícios e agrega-
ção de valor. Toda a tecnologia de con-
servação e o design das nossas soluções 
em EPS DaColheita propiciam aos nossos 
clientes comunicar ao mercado esses di-
ferenciais de qualidade e sustentabili-
dade. Pensando na cadeia lo-
gística como um todo é uma 
solução diferenciada e ino-
vadora para o agronegócio 
e que atende às exigências 
por uma atuação responsável 
tanto de produtores, como de 
distribuidores e varejistas, em 
termos de sustentabilidade.



14 ENTREPOSTO |  2021 | www.jornalentreposto.com.br agro

O Programa de Garantia de Preços 
para Agricultura Familiar (PGPAF) irá pa-
gar bônus para 10 produtos neste mês 
de agosto. Os produtos e os estados cor-
respondentes são banana (TO), mara-
cujá (ES), batata (RS), cará/inhame (AM, 
MG e RJ) e cebola (SP).

Os itens e estados contemplados fo-
ram divulgados nesta segunda-feira (9) 
no Diário Oficial da União. Os cálculos 
são realizados pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). O benefício 
entra em vigência a partir do dia 10 de 
agosto, com validade até 9 de setembro.

Um dos motivos para a inclusão da 
cebola na listagem deste mês é a pul-
verização da oferta e a boa produção 
nacional, que influenciaram a queda de 
preços do bulbo.

Já de saída estão a banana (AL) e a 

manga (BA). Os preços da manga recu-
peraram o preço de mercado e estão 
favorecendo os produtores. Estão sendo 
atendidos, ainda este mês, pelo PGPAF a 
banana (ES e PB), cará/inhame (ES), ma-
racujá (BA, CE, SE e SC), borracha natural 
(MA), cacau (AM), açaí (AC), feijão caupi 
(MT) e castanha de caju (PB, PE e PI).

O PGPAF contempla os cultivos cujos 
preços recebidos pelo produtor ficaram 
abaixo da garantia. A publicação da por-
taria com os valores do bônus mensal é 
realizada pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que 
repassa aos agentes financeiros. Estes, 
por sua vez, concedem o desconto aos 
produtores nos seus financiamentos do 
Pronaf de forma automática, sem neces-
sidade de solicitação.

CEBOLA ENTRA NA LISTA 
DE PRODUTOS QUE IRÃO 
RECEBER BÔNUS DO 
PGPAF EM AGOSTO

A Associação Nacional dos Distribui-
dores de Insumos Agrícolas e Veteri-
nários (Andav), responsável pela reali-
zação do Congresso Andav, prepara os 
últimos detalhes para a 10º do Congres-
so, programado para os dias de 11 a 13 
de agosto, que este ano ocorre de forma 
virtual.

Com o objetivo de fortalecer o agro-
negócio brasileiro, o evento promete 
manter no ambiente digital interação 
eficiente e muito segura para que todos 
possam ter acesso aos melhores conte-
údos e informações sobre o setor.

Um dos destaques desta edição será 
a agtech Seedz. Além de ser uma das 
apoiadoras do evento, a empresa irá 
reafirmar seu compromisso e estratégia 
com a digitalização do agronegócio bra-

sileiro, acelerando e democratizando o 
acesso à tecnologia a toda a cadeia pro-
dutiva.

“Acreditamos que levar as tecnolo-
gias da Seedz aos parceiros da Andav de 
forma democrática é crucial para a digi-
talização da cadeia, e que isso refletirá 
em benefícios diretos e indiretos a to-
dos os envolvidos, inclusive ao produtor 
rural”, diz o diretor comercial da empre-
sa, André Coutinho.

A Seedz, que recentemente firmou 
parceria com a Andav, criou um ecos-
sistema tecnológico que simplifica a 
digitalização de empresas e produtores 
rurais para um novo agro. Para a rede 
de distribuição em específico, oferece 
soluções para melhoria da eficiência de 
processos internos, para digitalização da 

conexão com o produtor rural e inteli-
gência de mercado.

Por meio da plataforma Seedz, o dis-
tribuidor consegue concentrar a gestão 
de recursos de rebates e todos os pro-
gramas de incentivo recebidos da indús-
tria em apenas um lugar (eliminando as 
inúmeras planilhas de Excel) e realizar a 
distribuição de recursos para a força de 
vendas de forma automatizada, trans-
parente e acelerada (em vez de aguar-
dar até um ano após o final da safra para 
ter acesso aos recursos).

A plataforma também oferece ao 
distribuidor a possibilidade de criar seu 
próprio programa de fidelidade dentro 
da maior coalizão do agronegócio, que 
hoje conta com diversos parceiros e 
mais de 100 mil produtores participan-

tes. Por meio do programa de fidelida-
de, o distribuidor se conecta ainda mais 
com seu cliente, passa a conhecê-lo 
melhor e consegue oferecer incentivos 
para atrair, engajar e fidelizar o produtor 
rural.

“Combinando tudo isso, o distri-
buidor também tem acesso a diversas 
funcionalidades para transformar da-
dos em ações. Utilizando inteligência 
de dados, a plataforma Seedz combina 
informações próprias do programa de 
fidelidade e informações de mercado 
para criar inteligência de negócio e di-
recionar ações para sucesso comercial”, 
destaca o diretor.

AGTECH APRESENTA 
SOLUÇÕES PARA 
DIGITALIZAR O AGRO 
NO CONGRESSO ANDAV
SEEDZ, QUE PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ DO EVENTO, DARÁ 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA OS ASSOCIADOS TEREM ACESSO AS 
SUAS TECNOLOGIAS
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NOVO FERTILIZANTE FOLIAR TEM FOCO 
TOTAL NO COMBATE AO STRESS DA PLANTA
MULTINACIONAL ALEMÃ DVA, ACABA DE COLOCAR NO MERCADO O INCENTIA STIMULUS, COM UMA FORMULAÇÃO DESENVOLVIDA 
ESPECIALMENTE PARA AS NECESSIDADES DAS LAVOURAS E SOLO BRASILEIRO

O stress não é uma situação limitada 
aos seres humanos e animais. As plan-
tas também podem passar por esses 
períodos de altos e baixos, o que afeta 
diretamente seu desenvolvimento e por 
consequência a produção final. Auxiliar 
a lavoura nesse período é um dos obje-
tivos da DVA Agro, multinacional alemã, 
ao lançar no Brasil o Incentia Stimulus, 
fertilizante foliar composto por minerais 
e parcelas orgânicas que dão mais força 
para esta fase.

Vários fatores interferem e podem 
reduzir a expectativa de produção, tais 
como stress, adubação inadequada, 
pragas e doenças e outros. O stress é 
exatamente o foco do novo produto. Já 
que as lavouras ficam expostas o tempo 
todo à céu aberto.

“Do período da manhã para a noite, 
por exemplo, podem haver variações de 
temperatura, chuva e outros elementos. 
Não é como os cultivos em estufa, que 
é possível controlar até a luminosidade 
ideal. Por isso buscamos um produto 
que tivesse como um dos principais ob-
jetivos inibir ou melhorar os efeitos ne-
gativos desse cenário por meio de com-

postos osmorreguladores. Não estamos 
falando de secas severas ou geadas, mas 
de alterações habituais já por quais pas-
sam as plantações”, explica o engenhei-
ro agrônomo e gerente de marketing no 
Brasil, Bruno Francischelli.

Problema que prejudica o bolso
As condições ambientais desfavorá-

veis e as outras interferências nas lavou-
ras geram muitos problemas, diretos e 
indiretos, e em sua maioria afetam mes-
mo o bolso do produtor. É possível ha-
ver inibição na hora da germinação, re-
dução no crescimento das plantas e na 
absorção de água por parte delas, além 
de alteração nas taxas de transpiração.

“Com as situações de stress, forma-
-se um conjunto de efeitos negativos, 
que ainda incluem, a diminuição expres-
siva da fotossíntese, que é essencial ao 
vegetal e seu bom desenvolvimento; a 
redução da assimilação de Nitrogênio; 
o aumento da concentração tóxica de 
Nitrato de Amônio e por fim a redução 
na atividade enzimática”, destaca o pro-
fissional.

Frente a todas essas dificuldades, o 
Incentia Stimulus auxilia as plantas a en-

frentá-los de maneira mais robusta com 
o aumento, por exemplo, da capacidade 
de transpiração da planta e da trans-
locação dos nutrientes. “Além disso, a 
novidade proporciona maior taxa fotos-
sintética as culturas, estimula a produ-
ção de hormônios do crescimento, os 
nutrientes são absorvidos com menor 
gasto energético e dá maior sustenta-
ção as culturas com relação aos impac-
tos causados pelas condições climáticas 
adversas”, aponta Francischelli.

Combinação de peso
O Incentia Stimulus é composto pela 

união da parcela orgânica e do mine-
ral, que atuam em sinergismo, propor-
cionando assim, mais capacidade de 
transpiração, absorção radicular, além 
de fornecer os principais componentes 
minerais necessários para a planta nesta 
fase. Além disso, o lançamento é regis-
trado para multiculturas, com foco na 
aplicação foliar.

Tecnologia alemã em solo brasileiro
O Brasil, no geral, possui solos com 

PH mais ácidos que se comparados a 
solos europeus por exemplo. Por isso 
também, a DVA Agro, optou por formu-

lar um produto que atendesse a essa 
necessidade dos produtores brasilei-
ros. Segundo Francischelli, uma grande 
maioria dos solos nacionais possuem 
alta retenção de Fósforo no solo e por 
isso é preciso atenção na hora de culti-
var. Ele explica que o Fósforo é um ele-
mento fundamental para o crescimento 
das plantas e então para uma boa pro-
dução.

Porém, exatamente por essas áreas 
com maior acidez, às culturas não con-
seguem absorver com quantidade certa 
o mineral, e assim boa parte fica retido 
na terra mesmo. “Também pensamos 
nesse cenário e o Incentia Stimulus che-
ga para suprir essa demanda dos produ-
tores brasileiros com toda a tecnologia 
alemã na formulação com ausência de 
metais pesados, cloretos e materiais 
insolúveis. Foi ainda desenvolvido com 
uma proporção equilibrada e constante 
entre os elementos orgânicos e mine-
rais, podendo ser aplicado junto com a 
maioria dos fertilizantes e defensivos do 
mercado”, finaliza o engenheiro agrôno-
mo.
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TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO NO SULCO DE 
PLANTIO AMPLIA EFICIÊNCIA DOS BIOLÓGICOS
PARCERIA ENTRE BIOTROP E ORION PARA APLICAÇÃO DE BIOINSUMOS VIA SULCO DE PLANTIO VAI ATINGIR MAIS DE 100 MIL 
HECTARES TRATADOS EM MENOS DE UM ANO

O processo de seleção e manipulação 
das bactérias para compor os produtos 
biológicos e naturais na indústria e em 
seus laboratórios é algo complexo e que 
exige muita tecnologia, segurança e pre-
paro por parte das empresas. A Biotrop, 
companhia que tem feito massivos in-
vestimentos principalmente em Pesqui-
sa & Desenvolvimento (P&D) e biosse-
gurança, visando a alta performance de 
seus bioinsumos, é um grande exemplo.

Para oferecer aos produtores o alto 
desempenho nos biodefensivos, ino-
culantes e bioativadores na lavoura, a 
empresa firmou, no fim do ano, uma 
parceria com a Orion Tecnologia e Siste-
mas Agrícolas Ltda, de Pompeia/SP, que 
desenvolve equipamentos profissionais 
de alta qualidade para aplicação de pro-
dutos líquidos no sulco do plantio.

Por meio do exclusivo programa de 
fidelidade Biopontos, os agricultores 
clientes tiveram acesso a condições co-
merciais diferenciadas para a compra 

dos equipamentos de aplicação no sulco 
fabricados pela Orion.

Em menos de um ano, a parceria teve 
grande adesão por parte dos produto-
res, que reconheceram os ganhos em 
aliar as duas tecnologias. Até o momen-
to mais de 50 mil hectares estão sendo 
tratados com produtos da empresa em 
equipamentos da Orion.

De acordo com Ivan Grossi Naka-
moto, e especialista de inteligência de 
mercado da Biotrop, já foram fechados 
mais 50 mil hectares até safra 2024, den-
tro da parceria. “Hoje já atendemos em 
torno de 50 produtores em oito estados 
diferentes, principalmente de Goiás, São 
Paulo e Mato Grosso, o que comprova o 
sucesso dessa parceria.”, acrescentou.

O sucesso do Programa Biopontos 
deve-se à unificação de tecnologias de 
ponta no atendimento ao agricultor, 
com uma excelente produtividade e ren-
tabilidade das lavouras. O programa está 
disponível em todas as grandes regiões 

agrícolas do Brasil, sendo encontrado 
em todos os canais de distribuição par-
ceiros Biotrop e Orion.

Tecnologia na aplicação
Existe uma série de fatores que pre-

cisam ser observados para que os bioin-
sumos possam expressar todo o seu 
potencial uma vez aplicados. Com a tec-
nologia da Orion, a Biotrop tem a segu-
rança de que as bactérias atingem o alvo 
perfeitamente ativas.

“Com a aplicação de produtos bio-
lógicos e naturais com jato dirigido no 
sulco de plantio, o produtor se beneficia 
da precisão, condição, local, quantidade 
e momento correto que a prática permi-
te, protegendo não só a semente, mas 
também o microambiente no qual ela 
é depositada”, diz Ricardo Rodrigues da 
Cunha, fundador e CEO da Orion.

Segundo ele, o uso da tecnologia de 
aplicação de produtos líquidos no sul-
co de plantio já é comum para algumas 
culturas, sendo muito utilizada em soja 

e milho. Entretanto para culturas como 
algodão, arroz, centeio, cevada, trigo, 
amendoim, batata, entre outras, o au-
mento da adoção tem acontecido de for-
ma bastante intensa, nas últimas safras.

Para que a aplicação seja efetiva, en-
tretanto, faz-se necessária uma especial 
atenção para alguns parâmetros, que in-
terferem diretamente na ação dos pro-
dutos biológicos. “Estamos lidando com 
organismos vivos e a Orion sempre teve 
o devido cuidado com fatores como o pH 
da água, temperatura da calda e pressão 
de trabalho, que se mantidos nos pa-
drões adequados e garantem o sucesso 
da operação”, ressalta Ricardo Cunha.

Ainda segundo o diretor, quando o 
uso dos produtos é realizado seguindo 
todos os parâmetros destacados, os fe-
edbacks dos produtores sempre são po-
sitivos: “Nosso compromisso é com uma 
produção mais rentável e sustentável, 
e essa parceria com a Biotrop garante 
isso”, finaliza Ricardo Cunha.
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PREPARAR A SUCESSÃO 
É GARANTIR A 
CONTINUAÇÃO
EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, PRODUTORES E 
EMPRESÁRIOS RURAIS CONTAM COMO ESTÃO PREPARANDO 
A TROCA DE BASTÃO DE SEUS NEGÓCIOS FAMILIARES PARA 
GARANTIR A PERPETUIDADE NA ATIVIDADE

No dia 8 de agosto foi comemorado 
o Dia dos Pais, e se tem um assunto que 
ainda estremece a relação entre pai e 
filho é a sucessão. O processo da con-
tinuação de muitos negócios familiares 
representa um verdadeiro desafio, prin-
cipalmente para as empresas rurais.

No entanto, se for bem planejado 
e estruturado, a garantia que isso per-
petue-se por várias gerações é muito 
maior. Assim tem feito nos últimos anos 
o empresário, Roque Zamberlan Villani, 
pai de seis filhos e proprietário do Grupo 
Villani, sediado no município de Panam-
bi/RS.

Em 1995, ele e sua esposa, Regina 
Malheiros Villani, fundaram a empresa 
inicialmente voltada para trabalhos to-
pográficos, que tinha sua sede na casa 
onde a família morava. Com o passar 
dos anos, os negócios foram evoluindo 
e ampliaram os serviços oferecidos, e a 
simples firma de topografia se tornou 
um grupo com loja também em Cruz 
Alta/RS.

Hoje, além de serem representan-
tes comerciais da multinacional Lindsay, 
para venda de pivôs Zimmatic e da tec-
nologia FieldNET, também atuam com 
energia solar, reposição de peças, licen-
ciamento ambiental e seguros. “Nesse 
período todo, os filhos foram se criando 
e trabalhando conosco, não foi só a em-
presa que aumentou economicamente, 
a parte familiar também”, destacou o 
patriarca.

Segundo Villani, todos os filhos tra-
balharam em algum momento da vida 

na loja da família, sempre juntos, e fo-
ram se interessando e se envolvendo 
no negócio. Atualmente, dos seis, três 
deles continuam ao lado do pai no dia a 
dia. Um deles é Tobias Malheiros Villani, 
engenheiro agrônomo que atua na área 
comercial no mesmo departamento do 
pai. Entre suas atribuições estão: fazer 
projetos juntamente com o cliente, es-
tar no campo ajudando na gestão desde 
o começo da venda até o final da obra.

Segundo ele, trabalhar em uma em-
presa familiar tem os dias bons e ruins, 
mas acima de tudo prevalece a união. 
Além disso, o aprendizado junto ao seu 
patriarca é um privilégio.

“Além de pai, ele é um profissional 
muito competente e uma pessoa de 
muito boa índole sempre compartilhan-
do o seu aprendizado conosco. Com 
os irmãos o privilégio também é muito 
grande, cada um nos ensina uma coisa, 
tem os momentos de discordância e di-
ferenças, mas boa parte do tempo é de 
muita sintonia”, destaca o agrônomo.

Já o irmão, Gabriel Malheiros Villani, 
administrador que acompanha e dá an-
damento aos projetos dos clientes inter-
namente, responsável pela previsão de 
entradas do setor comercial no Grupo 
complementa: “a responsabilidade de 
trabalhar na empresa da família é muito 
grande, pois ali que também sai o sus-
tento de todos. Mas, os irmãos, mesmo 
tendo perfis e formas de trabalhar bem 
diferentes no final sempre se somam 
pelo mesmo objetivo”, acrescenta o ad-
ministrador.



Você sabe o que é uma classifi-
cadora de frutas? Sabe para o que 
ela serve e como ela possivelmente 
pode ajudar em muito na produti-
vidade no seu negócio, seja ele um 
negócio pequeno, médio ou gran-
de? Caso não saiba, não se preocu-
pe, explicaremos como ela funciona 
neste artigo.

A classificadora de frutas é, ba-
sicamente, uma máquina de classi-
ficar determinado tipo de fruta a 
partir do tamanho. Ela é muito útil 

no sentido de selecionar alimentos 
em diversas categorias e modelos 
mais novos e tecnológicos podem 
classificar várias frutas por hora, 
otimizando em muito o trabalho.

A maior utilidade de uma clas-
sificadora de frutas é permitir que 
suas frutas podem ser categoriza-
das a partir de tamanho. Vamos su-
por que você tenha várias tonela-
das de pêssegos à sua disposição e 
precisa definir seus tamanhos. Uma 
classificadora de frutas de quali-

dade pode fazer o que demoraria 
muito tempo para um humano co-
mum fazer: definir em diferentes 
pilhas quais são os maiores pêsse-
gos e quais são os menores. Assim, 
você tem muito mais controle sobre 
o seu negócio, pois não vende so-
mente um amontoado de produtos, 
mas pode escolher para quem você 
vai vender os melhores, aumentan-
do a imagem do seu negócio peran-
te seus melhores clientes.

Talvez você queira vender so-

mente pêssegos ótimos a um clien-
te internacional, a classificadora de 
frutas seria de vital ajuda para que 
você pudesse selecionar exatamen-
te quais os melhores e maiores pês-
segos e assim atingir o seu objetivo 
com velocidade! Existem diversos 
tamanhos e modelos de classifica-
dora de frutas, então vale lembrar 
que é imprescindível comprar a que 
se adeque melhor às suas necessi-
dades para poder aumentar sua lu-
cratividade com seu negócio.

AGRITECH REGISTRA 
AUMENTO DE 54% NAS 
VENDAS DE TRATORES NO 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021
O SALDO POSITIVO SE DÁ PELO CRESCIMENTO DO SEGMENTO 
AGRÍCOLA E O FORTALECIMENTO EM FERRAMENTAS DE VENDAS 
COMO OS CONSÓRCIOS E O LANÇAMENTO DA PLATAFORMA BROTO

Com o aquecimento do setor agríco-
la e o lançamento da plataforma digital 
de negócios Broto, uma iniciativa do 
Banco do Brasil e da BB Seguros, aliados 
à nova parceria com a administradora 
Novo Tempo, a Agritech registra aumen-
to de 54% nas vendas de tratores no 
primeiro semestre de 2021 em relação 
ao mesmo período do ano passado. O 
balanço otimista da empresa reforça o 
posicionamento do agronegócio como 
um dos principais responsáveis pelo de-
sempenho da economia brasileira.

“Apesar da pandemia da Covid-19, 
o setor buscou ultrapassar as dificulda-
des sem deixar de suprir as necessida-
des essenciais do brasileiro no mercado 
interno, além de seguir exportando co-
modities para muitos países”, avalia o 
Coordenador de Vendas/Marketing da 
Agritech, Cesar Roberto Guimarães de 
Oliveira.

De acordo com informações da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), foram criadas 62.637 va-
gas de emprego, melhor desempenho 
do setor desde 2011, o que o posiciona 
como terceiro maior empregador do 
País, atrás apenas da construção civil e 
da indústria.

De forma crescente, o Sistema de 
Consórcios contribuiu direta e indireta-
mente para essa performance ao via-
bilizar a inclusão de máquinas e equi-
pamentos como forma de ampliar a 
rentabilidade dos negócios.

Levantamento feito pela assessoria 
econômica da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios, no perí-
odo de fevereiro a novembro, perante as 
administradoras associadas que atuam 
no segmento de veículos pesados, no 
qual estão incluídas as máquinas e im-
plementos agrícolas, revela um avanço 

no total de consorciados ativos em rela-
ção aos últimos cinco anos.

A Agritech também sente os reflexos. 
Em dois meses com a nova administra-
dora, a empresa já registra um aumen-
to acima de 100% nas vendas de cotas 
para o segmento. “Esse saldo positivo se 
deve ao mercado estar aquecido. Além 
disso, a administradora Novo Tempo 
mantém equipes de vendas nas conces-
sionárias, o que faz com que a Agritech 
fique mais próxima do produtor rural”, 
avalia Oliveira.

A proximidade com o consumidor 
final, por meio da Plataforma Broto, 
também tem sido um fator atrativo para 
as expectativas no incremento nas ven-
das da Agritech. A previsão é que, até o 

final deste mês de julho, 80% das con-
cessionárias já estejam cadastradas na 
plataforma para a comercialização das 
máquinas agrícolas.

O gerente geral comercial da admi-
nistradora Novo Tempo, Antonio Carlos 
Teixeira explica que oferecer uma equi-
pe de vendas nas concessionárias é um 
dos principais motivos de sucesso para 
a comercialização dos consórcios. “Re-
alizamos treinamentos aos nossos ven-
dedores, além de visitas no campo para 
atender ao agricultor. Essa visita é im-
portante porque o profissional consegue 
entender as reais necessidades daquele 
produtor para vender o equipamento 
agrícola com a melhor solução”, analisa 
Teixeira.

DESCUBRA A UTILIDADE DE UMA CLASSIFICADORA DE FRUTAS
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MF MÁQUINAS:
SOLUÇÃO E AGILIDADE 
PARA EMPRESAS 
ATACADISTAS DA CEAGESP 
CONTINUAREM CRESCENDO

Na maior Central de abastecimen-
to da América Latina estão localizadas 
cerca de 4 mil empresas atacadistas 
que comercializam, anualmente, mais 
de 3,5 milhões de toneladas de ali-
mentos. São produtos hortifrutigran-
jeiros que vêm direto do produtor 
rural e depois manuseado para serem 
distribuídos nas principais redes su-
permercadistas do Brasil inteiro.

A utilização dos sistemas de classi-
ficação é um meio eficiente de organi-
zar e desenvolver a comercialização de 
hortaliças e frutas. 

As vendas em embalagem adequa-
da ao produto, somada à classifica-
ção, valorizam ainda mais o produto 
e permitem operações logísticas mais 
rápidas. O objetivo de classificar hor-
taliças e frutas é facilitar e agilizar a 
comercialização para que comprador 
e vendedor reconheçam a mercadoria 
sem necessidade direta de sua visua-
lização.

Por isso, a máquina de classifica-
ção e seleção, nesse caso, contribui 
muito para um serviço mais complexo 
que exige um cuidado e uma precisão 
que o alimento necessita. Resultando 
assim, um produto de alta qualidade 
para o cliente final e uma maior po-
tencialização nas vendas da empresa.

Vale ressaltar que a classificação de 
frutas e hortaliças pode ser realizada 
manualmente ou por meio de equipa-
mentos. O classificador de frutas, por 
exemplo, proporciona maior precisão 
e qualidade às operações de separa-
ção, permitindo que essas sejam exe-
cutadas de acordo com especificações 
como peso, tamanho e cor.

Para os empresários atacadistas 
da Ceagesp, uma opções de mercado 
se torna a MF Máquinas que trabalha 
com equipamentos para classificação 
e embalagens frutas e legumes, com 
um know how e uma expertise profis-
sional. A empresa vem investindo em 
tecnologia e atuando com máquinas 
mais sofisticadas existentes no ramo.

Um exemplo fica por conta do clas-
sificador eletrônico da MF. Sendo que 
ele é capaz de trabalhar com uma am-
pla variedade de frutas, combinando 

precisão na pesagem e um delicado 
manejo das frutas. Garantindo assim 
um rigoroso controle de qualidade 
do produto. Pode ser utilizado, com 
as variedades de maçã, atemoia, pês-
sego, laranja, nectarina, kiwi, tomate, 
pêra, caqui, ameixa, manga, abacate, 
goiaba, uva, batata, cenoura, cebola, 
beterraba entre outros. Ou seja, as 
frutas, tubérculos e alimentos que são 
vendidos na Ceagesp.

A pesagem realizada pelo classi-
ficador eletrônico MF é feita por um 
sistema de copo e uma célula de carga 
que faz a pesagem individual de cada 
fruta, sendo supervisionado por um 
sistema computadorizado. Utiliza pre-
cisão de peso em grama (gr).

O sistema de gerenciamento, de 
pesagem e distribuição de frutas pos-
sibilita um controle total durante e 
após a classificação, tudo isso através 
de relatórios gerados pelo sistema. 
Criado para rodar em plataforma O.S. 
Windows o sistema de gerenciamento 
do classificador possui uma interface 
amigável e de fácil utilização. Evitando 
que o operador necessite de um co-
nhecimento avançado de informática.

O início da empresa, surgiu com o 
empresário Ailton Cesar Bitencourt 
que adquiriu outra companhia, através 
de uma sociedade, há 25 anos.

Depois foi criada, através de uma 
gestão familiar, a MF Máquinas. Sendo 
que hoje, quem está à frente da admi-
nistração da empresa são as filhas Ali-
ne Bitencourt e Alice Bitencourt, junto 
com o seu pai.

“A MF começou especificamente no 
ramo das máquinas mecânicas não das 
eletrônicas. Aí com a necessidade dos 
clientes e do crescimento da empresa, 
nós começamos a ver a necessidade 
de tornar o equipamento automatiza-
do”, ressaltou Aline Bitencourt.

Hoje, a MF atende, principalmente, 
os estados do Sul e Sudeste, como São 
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O 
objetivo principal da empresa sempre 
foi levar para os seus clientes a maior 
facilidade, agilidade na hora da classi-
ficação das frutas. 
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COM EQUIPAMENTOS DE PONTA, MF PROPORCIONA AOS 
EMPREENDIMENTOS DA CEASA RAPIDEZ E PRECISÃO, ITENS 
FUNDAMENTAIS NO NEGÓCIO DE HORTIFRÚTI



ADIDO AGRÍCOLA DE ISRAEL 
DISCUTE PARCERIAS EM 
VISITA À EMBRAPA

O adido agrícola da Embaixada de 
Israel no Brasil, Ari Fischer, acompa-
nhado pelo secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Tiago Freitas de Mendonça, visitou 
a Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antô-
nio de Goiás, GO) no dia, 05/08, para 
conhecer projetos de pesquisa e discu-
tir parcerias em tecnologia e inovação 
nas áreas de agricultura e recursos hí-
dricos.

Em reunião com o chefe-geral da 
Embrapa Arroz e Feijão, Elcio Perpé-
tuo Guimarães, foram apresentadas as 
principais áreas de investigação cien-
tífica e as informações sobre o corpo 
técnico e sobre a infraestrutura para o 
desenvolvimento de produtos, tecno-
logias e serviços.

Elcio Guimarães destacou as linhas 
de trabalho que fortalecem o centro 
de pesquisa e que causam impacto po-
sitivo no avanço da produção de arroz 
e feijão no Brasil. Ele citou que a cultu-

ra do arroz no País atualmente ocupa 
cerca de 1,6 milhão de hectares, uma 
área quatro vezes menor em compara-
ção com a área de lavoura da década 
de 1980.

Contudo, o grão consegue manter 
o mesmo patamar de produção (mais 
de 10 milhões de toneladas anuais), 
devido aos ganhos em produtividade 
e à maior eficiência em manejo das 
lavouras, graças às melhorias tecnoló-
gicas. No caso do feijão, Elcio mostrou 
gráficos evidenciando que a produtivi-
dade média da leguminosa mais que 
dobrou, aumentou em mais de 100% 
em 40 anos de pesquisa.

As áreas de trabalho relacionadas 
ao aprimoramento das lavouras e à ra-
cionalização do uso de insumos e de 
recursos naturais, tais como a tolerân-
cia de plantas à seca, a agricultura de 
precisão, a utilização de sensores de 
monitoramento remoto aplicados ao 
campo e o incremento do emprego de 

De acordo com COMEXSTAT / Minis-
tério da Economia (2021), no primeiro 
semestre foram exportados 13.628,89 
milhões de toneladas de peixes, gerando 
US$ 46,11 milhões em receita.

Os países do Oriente Médio foram 
responsáveis por 17% do faturamen-
to gerado, ou seja, US$ 7.938 milhões, 
sendo Bahrein por 65% (US$ 5,20 mi-
lhões), Arábia Saudita por 16% (US$ 1,7 
milhão), Líbano 9,6% (US$ 769 mil) e Irã 

8,8% (US$ 699 mil).
Um dos peixes mais exportado é o 

filé de tilápia congelado, registrando 
uma alta de 305% no semestre, atingin-
do US$ 395 mil. Estão também em forte 
crescimento as exportações de tilápia in-
teira fresca (402%) e congelada (232%). 
A busca por alimentos mais saudáveis e 
seguro têm aumentado a cada ano em 
todo o mundo, inclusive nos países ára-
bes muçulmanos.

O sheik Yuri Youssef da Cdial Halal 
ressalta que, para atender o mercado 
islâmico, é necessário que atenda todo 
o processo de criação e às Boas Práticas 
de Fabricação. “Não é permitido, por 
exemplo, que o peixe seja alimentado 
com ração não halal, ou seja, que tenha 
algum subproduto de origem animal e 
que contenha ingredientes à base de 
carne de porco. Todos os ingredientes 
precisam ser halal, de boa precedência 

e que atestem qualidade em sua produ-
ção”, ressalta o sheik Yuri.

O estado que mais gerou receita em 
exportação no primeiro semestre deste 
ano foi o Pará (US$ 13,9 milhões), em 
segundo se destacou o Ceará (US$ 12,5 
milhões), na sequência, Santa Catarina 
(US$ 6 milhões), Rio Grande do Sul (US$ 
3,37 milhões) e em quinta posição, Rio 
Grande do Norte (US$ 3,27 milhões).

bioinsumos, foram também foco do 
encontro. O adido Ari Fischer demons-
trou interesse nesses temas.

“A ideia em Israel hoje, o nosso 
objetivo, é produzir o mesmo ou até 
mais, mas com menos insumos, me-
nos água”, comentou Fischer. Ao final 
do encontro, foram debatidas alter-
nativas para projetos conjuntos entre 
setores público e privado, assim como 
entre instituições de pesquisa com in-

teresses convergentes.
Além da visita à Embrapa Arroz e 

Feijão, há uma comitiva da Embaixa-
da de Israel nesta semana em Goiânia 
(GO). Existe a avaliação de oportuni-
dades para estreitar relações comer-
ciais e tecnológicas em reuniões com 
a Prefeitura, o Governo do Estado de 
Goiás, a Universidade Federal de Goi-
ás e a Federação do Comércio do Esta-
do de Goiás.

EXPORTAÇÃO DE PEIXES PARA O ORIENTE 
MÉDIO GERA US$ 8 MILHÕES DE RECEITA
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021
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Máquinas de 
beneficiamento:
+ Agilidade no processo de seleção
+ Precisão na seleção dos alimentos
+ Qualidade no produto entregue
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+ Qualidade no produto entregue
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mf_ maquinas
49 3246.3536

Fraiburgo - SC

Siga nossas
redes sociais

NO MERCADO

O FRIO INTENSO 
ATINGE OS 
PEIXES?

Ondas de frio têm chegado no 
Brasil, com registros de tempera-
turas negativas. Para os agriculto-
res, a preocupação é se houve da-
nos nas lavouras de milho safrinha. 
E para pecuaristas, se a pastagem 
foi afetada. Com a piscicultura não 
é diferente, pois os peixes são ani-
mais que não regulam sua tempe-
ratura corporal.

Ela varia de acordo com a tem-
peratura da água. Assim, se a tem-
peratura da água estiver fora da 
faixa de tolerância da espécie, que 
pode variar entre 16 oC a 30 oC, 
os peixes irão alterar seu compor-
tamento, na tentativa de sobrevi-
verem. Porém, se as condições do 
ambiente forem críticas, o resulta-
do será a morte de animais.

As espécies de peixes mais pro-
duzidas pela piscicultura no Brasil 
são a tilápia, o tambaqui, os híbri-
dos de peixes redondos e os híbri-
dos de bagres. Cada região apre-
senta características climáticas 
particulares que favorecem ou não 
a criação de cada grupo de peixes.

De maneira geral, regiões do 
Norte, Nordeste e parte do Centro-
-Oeste apresentam temperaturas 
relativamente elevadas e constan-
tes durante os 12 meses do ano, o 
que permite o crescimento ininter-
rupto dos animais.

Condições de inverno, como as 
observadas nas regiões Sul, Sudes-
te e parte da Centro-Oeste, preju-
dicam o crescimento dos peixes. 
Com temperaturas da água mais 
baixas, os animais se alimentam 
menos e, consequentemente, cres-
cem menos. Além disso, a amplitu-
de térmica, em um único dia, pode 
ser de 20 oC, por exemplo. Essa 
variação também é observada na 
água, em menor escala, mas sufi-
ciente para prejudicar o bem-estar 
dos animais.

De maneira geral, o estado de 

saúde dos peixes é caracterizado 
pelo equilíbrio dos fatores: o pró-
prio peixe, o ambiente e os patóge-
nos. Nestas situações de estresse, 
é comum os animais apresentarem 
parasitos e até bacterioses, neces-
sitando, assim, da intervenção de 
um técnico.

Os problemas mais frequentes 
durante as épocas frias nas uni-
dades de piscicultura são a dimi-
nuição no consumo de ração pelos 
peixes e as mudanças de compor-
tamento As mudanças comporta-
mentais mais preocupantes são as 
que levam os peixes a ficarem na 
superfície “boquejando” e/ou à le-
targia, caracterizada por falta de 
reação de fuga quando estimula-
dos por atos como bater palmas ou 
jogar uma pequena pedra na água.

As formas mais comuns para 
evitar os problemas do frio nas 
unidades de piscicultura são o 
aumento do volume de água nos 
tanques e não deixar a água muito 
transparente. A maior profundida-
de impede mudanças bruscas de 
temperatura; e a menor transpa-
rência reduz a perda de calor para 
o ambiente, além de proteger os 
peixes contra as queimaduras, que 
podem ocorrer quando o sol esti-
ver muito intenso. Refúgios com 
plantas, como aguapés, podem ser 
feitos. Para criações de peixes em 
tanques-rede, em reservatórios 
de lagos e rios com águas muito 
transparentes, é necessário colo-
car sombrite.

O peixe procurará o local com 
melhor conforto térmico. Todo 
manejo dos tanques deve ser fei-
to para evitar mudanças bruscas 
de temperatura. Por isso, deve-se 
regular a vazão da água de abaste-
cimento, porque geralmente essa 
água é mais fria que a dos tanques. 
Algumas espécies podem não ser 
recomendadas para certas regiões 

Luís Antônio Kioshi Aoki Inoue
luis. inoue@embrapa.br

Tarcila Souza de Castro Silva
tarcila.si lva@embrapa.br
Pesquisadores da Embrapa Agro-
pecuária Oeste
Dourados, MS

por razões das ondas de frio, es-
pecialmente espécies oriundas de 
lugares quentes.

Para prevenir esses problemas, 
é importante fazer o planejamen-
to da criação, desde a construção 
dos tanques, a escolha da espécie 
adequada para a região, até o ma-
nejo ideal (densidade, quantidade 

e qualidade de ração fornecida, 
manutenção da qualidade de água, 
etc.). Em todos os casos, o indica-
do é interromper a alimentação e 
o manejo dos peixes nos dias de 
frio mais intenso, como os típicos 
dias de geada. Assim, a tendência 
é que resistam e voltem gradativa-
mente à normalidade.
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CONFIRA 6 VANTAGENS EM ALUGAR
UM GALPÃO PARA SUA EMPRESA

A infraestrutura brasileira é, histori-
camente, considerada deficitária. Enxer-
gando a possibilidade de um bom negó-
cio nesse nicho, empresários e fundos 
estão investindo, há ao menos 10 anos, 
em centros de distribuição e condomí-
nios logísticos.

Graças a essa tendência, estamos 
vivendo um bom momento para quem 
tem interesse em alugar um galpão. Es-
ses lugares podem ser a diferença entre 
ter um estoque mal acondicionado ou 
uma estratégia de armazenamento.

Isso porque eles vêm em tamanhos 
diversos, além de terem custos baixos 
e estruturas modernas. Para saber mais 
sobre o assunto, continue a leitura!

Por que alugar um galpão é vantajoso 
O primeiro ponto que uma empresa 

interessada deve levar em consideração 
é que o aluguel de um galpão é finan-
ceiramente interessante para o negócio. 
Com ele, você terceiriza os esforços de 
manutenção.Vale destacar, ainda, a flexi-
bilidade do aluguel, que possibilita mu-
danças e adequações de acordo com a 
demanda. Quer saber mais sobre as van-
tagens dessa prática? Veja os 6 pontos 
a seguir:

1. O armazenamento fica mais pro-
dutivo

Uma das grandes vantagens do in-
vestimento em um local para armazenar 
seu produto é o aumento da produtivi-
dade. Quando você mantém sua merca-
doria num local pequeno, inadequado às 
suas atividades, não pode tirar proveito 
de estratégias capazes de melhorar o 
rendimento do negócio. Entre elas, es-
tão: reorganização do layout; uso de es-
teiras para facilitar o fluxo; aplicação da 
melhor estratégia de order picking; uti-
lização da identificação do RFID (Rádio 
Frequência). Com boa vontade, alguns 
aspectos dessas práticas até poderiam 

ser aplicados em espaços pequenos. 
Mas elas realmente fazem a diferença 
quando há lugar para que sejam im-
plementadas sem ressalvas. Afinal, só 
é possível organizar o armazenamento 
quando o lugar é apropriado.

2. As operações ganham flexibilidade
Outra vantagem desse investimento 

para quem está à frente de uma em-
presa é a flexibilização das operações. 
Podendo ser rapidamente ocupado e 
desocupado, os imóveis alugados possi-
bilitam que diretores atentos ao merca-
do movam seus estoques para onde são 
mais necessários.

Digamos, por exemplo, que você te-
nha descoberto uma demanda reprimi-
da para o seu produto em Nova Lima. 
O problema é que o galpão de sua em-
presa está localizado em Vespasiano, 
estrategicamente próximo ao Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves, em Con-
fins.

Uma companhia especializada neste 
tipo de imóvel poderá oferecer opções 
de armazenamento adequadas às suas 
necessidades em pouco tempo. Com 
uma nova central, mais próxima da de-
manda, não haverá demora na entrega 
— e sua empresa poderá fechar negó-
cios que, anteriormente, você não tinha 
poder logístico para honrar.

3. Os negócios podem ser expandidos
Quando uma organização investe no 

aluguel de um imóvel para manter seus 
estoques, há, num primeiro momento, a 
vantagem óbvia do aumento de espaço. 
Com ele, é possível fazer planejamentos 
a longo prazo sem temer uma superlota-
ção ou, até mesmo, a perda de produtos 
por acondicionamento inadequado.

Você passa a poder comprar lotes 
inteiros de mercadorias não perecíveis 
com fornecedores que oferecem preços 
mais baixos. Afinal, quem faz compras 

grandes tem mais condições de negociar 
bons descontos.

Um galpão alugado em um local fa-
vorável para o seu negócio pode signifi-
car uma expansão para uma região que 
você ainda não atingia. Além do exemplo 
dado na dica 4, sobre a demanda repri-
mida, há o caso de negócios que depen-
dem de um giro dinâmico de materiais.

Se você tem ao menos parte de seu 
estoque perto do cliente, terá condições 
de cumprir prazos emergenciais. E isso 
gera novas possibilidades para a empre-
sa.

4. Você pode escolher a localização de 
acordo com os interesses da empresa

As vantagens de um galpão bem lo-
calizado são inúmeras. Porém, para ga-
rantir que você consiga tirar o máximo 
de proveito do lugar, é preciso respon-
der às seguintes perguntas:

“qual é o seu público-alvo?”; “a insta-
lação está adequada às suas necessida-
des?”; “como é a segurança da região?”.

Esses fatores, aliados a outros cuida-
dos, podem garantir que você tire o má-
ximo de proveito de seu investimento. 
Com a logística bem resolvida, o negócio 
deslancha.

5. A estrutura moderna facilita transações
A maioria dos negócios que precisa 

de novos galpões não deseja, simples-
mente, ampliar seu espaço. O que que-
rem é ter a certeza de que poderão rece-
ber e enviar seus estoques em veículos 
de grande porte. Outro aspecto a ser 
considerado é a estrutura interna. É pre-
ciso que o ambiente seja de qualidade, 
com cobertura, piso e paredes bem fei-
tos. Uma empresa especializada nesse 
tipo de serviço poderá oferecer a versão 
mais adequada para seu negócio. Entre 
as opções de estrutura, há: os porta-pa-
letes: são os mais comuns, com corredo-
res estreitos, transelevadores, autopor-

tante e deslizante; o drive-in: ideal para 
quem precisa de grande capacidade de 
estoque e trabalha com a movimentação 
do tipo LIFO (last in, first out); o drive-
-through: outra boa opção para quem 
precisa de grande capacidade de esto-
que, mas é mais adequada para quem 
trabalha com o FIFO (first in, first out); o 
cantilever: perfeito para quem trabalha 
com produtos mais compridos (tábuas, 
canos e tubos). Ela apoia peças em eixos, 
e não em prateleiras. Proporciona um 
aumento da produtividade do negócio 
e, consequentemente, de seus lucros.

6. Os custos são baixos e estáveis
Ao contrário do imóvel em que a 

sede de seu negócio funciona, um gal-
pão conta com custos reduzidos. Os gas-
tos com segurança, limpeza e manuten-
ção do local, por exemplo, costumam ser 
embutidos no aluguel. Isso significa que 
você e sua empresa terão que reservar 
menos dinheiro para sua manutenção. 
Na hora de colocar na ponta do lápis se 
vale ou não a pena investir num imóvel 
do tipo, você ainda deve considerar a 
redução de custos logísticos da empre-
sa. Com um galpão bem localizado, será 
possível gastar menos no transporte de 
materiais, que já eles ficarão próximos 
de seus clientes.

Essa economia vai compensar parte 
dos custos com o aluguel. Ou seja: o in-
vestimento é menor do que parece em 
um primeiro momento.

Da estrutura moderna ao crescimen-
to da flexibilidade logística de seu negó-
cio, alugar um galpão pode ser o inves-
timento que levará suas transações ao 
próximo nível. Afinal, assim como outros 
aspectos da empresa (como o financei-
ro e o comercial), a questão do espaço 
deve ser resolvida com profissionalismo 
e seriedade.
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A Pró Ativa alimentos, que está 
em funcionamento desde 2007, 
oferece à sua empresa uma solu-
ção completa em serviços desde 
armazenamento, manipulação, até 
distribuição de carga seca ou refri-
gerada. 

Com uma estrutura completa de 
2.500m2, capacidade para atender 
os mais diversos mercados e pro-
dutos:

São espaços amplos para arma-
zenamento de cargas próprias ou 
terceirizadas, 

• serviço de embalagens;
• centro de distribuição;
• logística;
• processamento de frutas e 

legumes;
• armazenagem refrigerada; 
• armazenagem seca.
Além de armazenar os seus pro-

dutos de forma segura e de alta 
qualidade, a Pró Ativa Alimentos, 
também, executa serviço de pi-
cking para as empresa! De maneira 
simples, o picking ou order picking 
na logística é o processo de sepa-
ração e preparação de pedidos dos 
clientes no armazém ou estoque.

O cliente pode armazenar os 
seus produtos da melhor forma e 
a Pró Ativa ainda separa e prepara 
todos os pedidos.

Todos esses serviço, bem loca-
lizado, no centro de São Paulo, no 

bairro da Vila Leopoldina, ao lado 
da maior Central de abastecimento 
da América Latina, a Ceagesp. “A 
localização ao lado da Ceasa de SP 
é nosso principal ponto forte, pois 
o fato de não estarmos dentro do 
Entreposto evitamos problemas de 
fluxo de veículos, que normalmen-
te provocam trafego intenso e isso 
gera atrasos nas operações”, men-
cionou Rogério Fonseca, sócio em-
presário da Pró Ativa Alimentos.

Por estar em um espaço estraté-
gico, um fator primordial que pode 
ajudar muito aos empresários ata-
cadistas é a segurança do produto 
por conta de alagamento na região 
e a facilidade na movimentação de 
carga. 

“Nosso galpão, por estar fora 
do Entreposto, não fica sujeito a 
esse fluxo de veículos caótico. É só 
chegar e desembarcar a mercado-
ria direto dentro do galpão. Tudo 
isso sem burocracia!”, concluiu Ro-
gério Fonseca

Outra vantagem, fica por conta 
das acomodações e estrutura para 
que o cliente possa trabalhar da 
melhor maneira possível. “Além 
disso, a sublocação facilita no cus-
to final, pois oferecemos água, luz, 
internet, mão de obra, tudo inclu-
ído no preço da diária de subloca-
ção”, finalizou.

PRÓ ATIVA ALIMENTOS: 
SOLUÇÃO LOGÍSTICA COMPLETA 
PARA O SEU NEGÓCIO
AO LADO DA CEAGESP, EMPRESA TORNA-SE UMA 
GRANDE VANTAGE E OPÇÃO AOS EMPRESÁRIOS 
ATACADISTAS
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FALTA DE CONTAINERS & FRETE MARÍTIMO 
SUBINDO: O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Quem trabalha com Comex ou com 
Shipping têm reparado que nos últimos 
meses o mercado tem sofrido com im-
pactos de falta de containers, aumento 
drástico dos fretes marítimos aliado a 
uma grande redução do período de free 
time.

Para se ter noção, o frete marítimo 
de um container de 40ft da Ásia para o 
Estados Unidos da América bateu máxi-
ma histórica recentemente. Você deve 
estar se questionando: qual o motivo 
disso tudo estar acontecendo?

Nas últimas semanas tenho visto 
muitos absurdos sendo divulgados. Dia-
riamente, vejo pessoas culpando trans-
portadores marítimos e os acusando de 
serem exploradores. A premissa basica-
mente é sempre a mesma: armadores 
subiram frete para compensar o que 
deixaram de faturar no primeiro semes-
tre. Calma! Muita calma nessa hora! 
Compartilho com vocês que a realidade 
é outra e bem mais complexa.

O Shipping enfrenta uma verdadeira 
"Tempestade Perfeita", como os espe-
cialistas têm chamado. Uma tempestade 
gerada pela pandemia! Durante o lock-
down (março-junho) as atividades eco-

nômicas globais foram drasticamente 
reduzidas. Consequentemente, os por-
tos se viram com mão de obra reduzida 
para movimentação de contêineres.

Como se isso não bastasse, muitas 
empresas simplesmente deixaram con-
têineres parados nos portos, seja porque 
estavam fechadas e não tinham como 
receber, ou então, porque simplesmente 
não possuíam recursos financeiros para 
pagar impostos e nacionalizar.

Por outro lado, tivemos uma grande 
redução na quantidade de contêineres 
sendo transportados. Portanto, assim 
como foi feito no setor aéreo, os trans-
portadores marítimos suspenderam 
linhas deficitárias e aproveitaram para 
antecipar docagens obrigatórias das em-
barcações. Consequentemente, reduzin-
do a quantidade de navios contêineres 
em atividade.

Entretanto, desde Julho as atividades 
econômicas vem aumentando progressi-
vamente. Principalmente na China, que 
como foi a primeira afetada, conseguiu 
controlar e retornar a recuperação eco-
nômica antes dos outros países. Resul-
tando em uma retomada assimétrica 
das atividades econômicas globais.

Resultando, assim, em um rápido 
crescimento das exportações de produ-
tos fabricados na China. Principalmente 
após setembro, quando historicamente 
a China começa a enviar para os Estados 
Unidos e a Europa produtos para as ven-
das de Natal.

Ocorre que com uma mão de obra 
reduzida no setor portuário e no setor 
de Transporte Rodoviário os contêineres 
tem demorado para sair do porto, bem 
como, para retornar ao porto vazio. Em 
alguns países, o tempo para devolução 
dos contêineres aumentou entre 4/6 
dias. Diversos portos têm sofrido com 
congestionamento devido a lentidão na 
movimentação de contêineres. Várias 
nações estão com suas logísticas afeta-
das e com capacidade reduzida.

Por outro lado, com o número res-
tringido de navios em navegação, os 
armadores não conseguiram coletar 
contêineres vazios para fazerem reposi-
cionamento de forma a acompanhar a 
crescente demanda. A situação tem pio-
rado dia após dia!

Portanto, como forma de tentar re-
solver o problema de shortage de con-
tainer, alguns transportadores maríti-

mos vêm reduzindo período free time 
de containers. Enquanto que o mercado 
por si só, tem se regulado, com a conse-
quente aumento de fretes em virtude da 
falta de contêineres disponíveis, princi-
palmente no mercado asiático.

Especialistas preveem que a situação 
deve melhorar em Fevereiro ou Março 
de 2021. A verdade é que só o tempo 
dirá. Estamos diante de nova onda e no-
vos lockdowns podem postergar a nor-
malidade no setor de Transporte Maríti-
mo, exercendo maior pressão nos fretes 
marítimos.

Diversas empresas estão tendo seu 
supply chain interrompido por faltas de 
navio e de contêineres no mercado, de-
sestabilizando o comércio global. Afinal 
de contas, o transporte marítimo repre-
senta mais de 90% do comércio interna-
cional.

Infelizmente, enquanto os impactos 
da pandemia persistirem, a "tempestade 
perfeita" não deve passar!   

*Larry Carvalho é advogado e árbitro 
com vasta experiência em litígios e ênfa-
se em transporte marítimo.

Por Larry Carvalho
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OS CAMINHÕES MAIS VENDIDOS
DO 1º SEMESTRE DE 2021

O emplacamento de caminhões fe-
chou o primeiro semestre de 2021 com 
números positivos.

Segundo os dados divulgados pela 
Fenabrave (Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos no Brasil), foram 
registradas 58.049 unidades comerciali-
zadas até 30 de junho. O aumento foi de 
54,45% em relação ao mesmo período 
do ano passado.  

Entre as marcas que mais venderam 
está a Volkswagen Man com 18.229 uni-
dades, seguida da Mercedes-Benz com 
17.278 emplacamentos, a Volvo vem 
em terceiro lugar com 9.410, Scania é a 
quarta com 7.794 e a Iveco fecha o top-5 
com 3.513 caminhões vendidos. 

O segmento de caminhões pesados 
foi responsável por 30.076 destes em-
placamentos, ou seja, mais da metade 
do número total de caminhões. O Volvo 
FH540 liderou o ranking de vendas, en-
quanto a Scania foi a única a colocar três 
modelos diferentes no top-10.  

Confira os 10 caminhões pesados 
mais vendidos após os seis primeiros 
meses do ano : 

1º – Volvo FH540 – 3.982 unidades
Equipado com motor D13C540 de 

540 cv de potência e 265 kgfm de tor-
que. O sistema de transmissão pode 
ser o VT2814B, manual de 14 marchas 
ou AT2612D I-Shift automatizado de 12 
marchas. São três opções diferentes de 
cabine e o preço médio do 0 km Globe-
trotter 8x4 topo de linha é R$ 740.820.  

2º – Scania R450 – 3.492 unidades 
O modelo Scania R 450 estreou no 

mercado brasileiro em 2019. Está dispo-
nível em quatro modelos diferentes de 
chassi: 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2. O preço mé-
dio da variante 6x4 0km é de R$ 626.733.  

3º – DAF XF – 2.545 unidades 
Disponível com motores Paccar MX-

13 de 480 cv ou 530 cv de potência, o 
DAF XF é o terceiro do ranking. Sua ver-
são mais vendida é 6x4 Space Cab, que 
tem preço médio de R$ 648.530.  

4º – Mercedes-Benz Actros 2651 – 
1.862 unidades 

Revelado em 2019 e com início das 
vendas em 2020, o Actros 2651 é um 6x4 
equipado com motor MB OM LA de 13 

litros. São 510 cv de potência e 245 kgfm 
de torque. O preço médio na tabela é de 
R$ 601.746.  

5º – Volvo FH 460 – 1.775 unidades 
Com 460 cv de potência, esse é o se-

gundo modelo mais vendido da Volvo e 
está disponível em diversas versões com 
teto baixo, teto alto, além das opções 
Globetrotter e Globetrotter XL. Esta úl-
tima com chassi 8x2 possui valor médio 
de R$ 663.260.  

6º – Scania R540 – 1.598 unidades 
Esse modelo da Scania possui motor 

de 540 cv de potência rivaliza com o Vol-
vo FH540, que lidera o ranking. Esse pro-
pulsor consegue impulsionar bem até 
com rodotrem de nove eixos. A versão 
topo de linha R540 A 6×4 possui preço 
médio de R$ 693.133.  

7º – Mercedes-Benz Axor 2544 – 979 
unidades 

Presente no mercado nacional desde 
2005, o Axor 2544 tem chassi 6x2 e é im-
pulsionado pelo motor MB OM 457 de 
12 litros. São 439 cv de potência e 224 
kgfm de torque. O preço médio é de R$ 
525.951,00.  

8º – Scania R500 – 946 unidades 
O R500 da Scania está disponível 

em chassis 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2. Mesmo 
sendo apenas o terceiro modelo da fa-
bricante no ranking, ele vem em cres-
cimento no mercado. A opção topo de 
linha A 8x2 é ofertado pelo preço médio 
de R$ 730.800.  

9º – Volkswagen Meteor 29.520 6×4 
– 860 unidades 

Esse modelo da VW com chassi 6x4 
foi lançado em setembro de 2020 e rapi-
damente vem fazendo sucesso no mer-
cado. O motor é o MAN D 26 de 13 litros 
com 520 cv de potência. O preço da ta-
bela fipe é de R$ 655.382,00.  

10º – Mercedes-Benz Axor 3344 – 
825 unidades 

O Axor 3344 é bastante visto em am-
bientes rurais. Ele é equipado com mo-
tor MB OM 457 LA de 12 litros. São 439 
cv de potência e 226 kgfm de torque. 
O preço médio da versão S 6x4 2P é de 
R$589.937,00.  

*os preços divulgados são válidos 
para os novos modelos 0 km e variam de 
acordo com cada região.
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Volvo FH540 - Líder de vendas
no 1º semestre de 2021
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PROFISSIONALIZAR 
A CONTRATAÇÃO 
DO FRETE NO 
AGRONEGÓCIO
REDUZ CUSTOS
COM A OPERAÇÃO

Além de unir embarcadores e trans-
portadoras, plataforma desenvolvida 
pela goFlux já proporcionou aos clientes 
uma economia de R$150 milhões, tor-
nando mais eficiente, seguro e barato o 
deslocamento das principais commodi-
ties do setor pelo modal rodoviário

O setor agropecuário se consolidou 
como um importante pilar para a econo-
mia brasileira. De acordo com o Comu-
nicado Técnico da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do 
Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do agronegócio teve em 
2020 uma expansão recorde ampliando 

para 26,6% sua participação do setor no 
PIB total do país, contra 20,5% em 2019.

Tamanha responsabilidade exige que 
o setor seja cada vez mais eficiente. Po-
rém, isso esbarra em um problema pri-
mário: a contratação de frete. Segundo 
Rodrigo Gonçalves, Co-Fundador e CEO 
da goFlux, logtech que desenvolve solu-
ções de tecnologia, inteligência e produ-
tos financeiros para o mercado de trans-
porte rodoviário, ainda nos dias de hoje, 
a maioria das negociações de transporte 
de carga é feita por aplicativos de con-
versas instantâneas, por telefone ou 
e-mail, sem nenhum compliance e go-
vernança de processo. “O modo como 

é feito hoje por muitas empresas, deixa 
um espaço muito grande para propinas 
por não ter inteligência envolvida no 
processo de escolha da transportadora. 
Além disso, limita o processo de nego-
ciação”, destaca.

No modelo atual, onde há inúmeras 
brechas, a contratação de frete acaba se 
tornando mais cara. Isso ocorre porque 
algumas empresas optam por ter um 
portfólio de fornecedores “cativos” em 
nome do nível de serviço ou do menor 
esforço. Quando isso ocorre, os fornece-
dores se acomodam e o contratante per-
de o poder de barganha de negociar em 
um modelo que incentive a concorrência 

pelas cargas e rotas.
Por exemplo, quando uma empresa 

faz um pedido de cotação de frete para 
três transportadoras por e-mail, (mode-
lo amplamente utilizado ainda hoje), ela 
deixa de acessar uma quantidade mui-
to maior delas, assim não tem controle 
sobre o frete, perde a oportunidade de 
fazer um leilão reverso ou determinar 
quanto quer pagar pelo frete. A compa-
nhia cotada pode mandar um orçamen-
to acima do que o mercado está traba-
lhando e a contratante não terá outros 
parâmetros para analisar se o valor está 
próximo dos praticados no mercado.

CRESCIMENTO DO E-COMMERCE FEZ 
DOBRAR VALOR DOS ALUGUÉIS DE 
GALPÕES LOGÍSTICOS

O aquecimento das vendas online 
ocasionou uma maior demanda por 
galpões logísticos para serem utilizados 
como centros de distribuição e isso tem 
gerado uma grande valorização desse 
tipo de imóvel. Segundo dados da Sort 
Investimentos, o valor do metro quadra-
do alugado aumentou 100% nos últimos 
anos. "O valor dos aluguéis dobrou de 
2015 para 2021 e tende a aumentar 
ainda mais nos próximos anos", explica 
Renato Monteiro, CEO da Sort Investi-
mentos.

A expectativa de expansão se deve 
graças a perspectiva de as vendas online 
continuarem a crescer. Segundo dados 
da ACI Worldwide houve um aumento 
de 24% nas transações de comércio ele-
trônico mundiais em dezembro de 2020, 
em comparação ao mesmo mês do ano 
anterior. Além disso, essa previsão ocor-

ESPECIALISTA EXPLICA QUE O GALPÃO LOGÍSTICO É UM 
ATIVO QUE GARANTE ÓTIMO RETORNO DO INVESTIMENTO. 
ATUALMENTE, A EMPRESA SORT INVESTIMENTOS POSSUI 
R$ 400 MILHÕES EM GALPÕES ALUGADOS, COM TAXA DE 
OCUPAÇÃO DE 100%

re porque a penetração do comér-
cio online no Brasil ainda é baixa, 
de apenas 9%, se comparada com 
outros países como China, com 
35% de penetração, Reino Unido 
e Coréia do Sul, com 22%, e Esta-
dos Unidos, com 11%.

Atualmente, sob a assessoria 
da Sort Investimentos, especia-
lizada no mercado imobiliário, 
existem mais de R$ 400 milhões 
em galpões alugados, com taxa 
de ocupação de 100%. "O galpão 
é um ativo sofisticado, que tem 
seu valor atrelado ao material, lo-
calização, vão livre e que garante 
ótimo retorno do investimento. É 
uma tendência inclusive de fun-
dos logísticos", analisa Monteiro.
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SILVIO 
CAMPOS 
ASSUME 
DIREÇÃO 
COMERCIAL 
DA 
LIBRELATO

O executivo Silvio Campos é o 
novo diretor comercial da Librela-
to, uma das maiores fabricantes de 
implementos rodoviários do País. O 
executivo assume toda a operação 
comercial da empresa para o Bra-
sil, alguns mercados estratégicos da 
América Latina e a exportação para a 
África Oriental.

Formado em Engenharia Mecâni-
ca pela Universidade Federal de San-
ta Catarina e mestrado em Economia 
Industrial e Gestão Internacional em 
Nancy, na França; o executivo conta 
com trajetória de quase 15 anos nos 

setores automotivo e de máquinas 
agrícolas.

Campos assumiu diferentes posi-
ções nos departamentos comercial e 
de marketing do produto na CNH In-
dustrial tendo a responsabilidade da 
marca Case IH, com experiência no 

Brasil e demais países da América La-
tina.

Para Campos, assumir a diretoria 
comercial, trabalhando com vendas e 
marketing na Librelato, é uma grande 
honra e um enorme desafio. “Estou 
bastante empolgado em liderar o time 

comercial da Librelato. Vou utilizar a 
minha experiência de mercado para 
potencializar ainda mais a presença 
da marca no País e fora dele. Espero 
atender às expectativas da empresa, 
representantes e clientes, gerando 
valor a todos os envolvidos”, ressalta.

A IVECO vem registrando altos ín-
dices de crescimento de vendas nes-
te ano, assim como foi em 2020. O 
trabalho por trás desse sucesso tem 
como objetivo proporcionar para 
motoristas, caminhoneiros e trans-
portadores o melhor custo operacio-
nal do mercado. 

Essa estratégia coloca em desta-
que o cliente da marca e foi reconhe-
cida com o troféu de Excelência em 
Serviços ao Cliente, categoria Veícu-
los-Caminhões, do Prêmio Consumi-
dor Moderno.

Foram realizadas atividades para 
a montadora evoluir ainda mais nos 
índices de satisfação dos clientes, 
com ênfase na disponibilidade do ve-

ículo e no custo operacional. "Desen-
volvemos ações que visam aumentar 
o tempo de permanência do veículo 
na operação e a distribuição de peças 
em toda a rede de atendimento, de 
norte a sul do Brasil, para diminuir o 
impacto quando algum reparo é ne-
cessário", diz Daniel Moreira, geren-
te de Pós-Venda da IVECO. 

A marca planeja fechar 2021 com 
100 pontos de atendimento, em todo 
o território nacional, ampliar a oferta 
de peças da linha NEXPRO e imple-
mentar em outras gamas, além dos 
Pesados, serviços que contribuem 
para a gestão de frota do cliente, 
como o sistema de telemetria IVECO 
Connect.  Daniel destaca que esse é 

um esforço conjunto entre o setor de 
Pós-Venda, a área de After Market 
Solutions e os parceiros da Rede.

Destaque também para a ação 
que a marca realiza periodicamen-
te entre o time de engenharia, mo-
toristas e caminhoneiros. A ideia é 
'dar voz' aos usuários para levantar 
informações que possam ser utiliza-
das em melhorias e adaptações no 
portfólio. Executivos da montadora 
também participam do projeto como  
atendentes do serviço 24hs para en-
tender quais as necessidades mais 
comuns entre os clientes e, com base 
nisso, promovem ajustes em produ-
tos e serviços. 

Outra iniciativa importante é o 

programa 'Padrões de Atendimento' 
desenvolvido para proporcionar ao 
cliente uma experiência única e com 
excelência na venda e no pós-venda. 
"O programa é constituído por requi-
sitos estratégicos que são avaliados 
nas concessionárias para adequar o 
nível de qualidade estipulado pela 
IVECO. Sempre que necessário é feita 
uma atualização do programa. Essa 
ação é realizada em conjunto com a 
rede e leva em conta as experiências 
dos clientes para proporcionar uma 
melhoria contínua de nossos servi-
ços", explica Marcelo Assis, gerente 
da Rede da IVECO na América do Sul.

FOCO TOTAL NO CLIENTE 
É A ESTRATÉGIA DA 
IVECO PARA MANTER 
O CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS É 
DESTAQUE GESTÃO SAUDÁVEL 2021
ESTUDO REALIZADO PELA EMPRESA GLOBAL GREAT PLACE 
TO WORK CERTIFICA EMPRESAS COM OPORTUNIDADES DE 
CRESCIMENTO, QUALIDADE DE VIDA E ALINHAMENTO DE VALORES

Pela primeira vez em sua história, 
a Volkswagen Caminhões e Ônibus 
recebeu a certificação de Destaque 
Gestão Saudável, estudo realizado 
pela empresa global Great Place to 
Work, que certifica empresas com 
práticas de destaque em qualida-
de de vida e gestão de saúde física 
e mental. Além disso, a certificação 
coloca a montadora entre as dez me-
lhores empresas do Brasil em Gestão 
de Saúde.

A certificação é conferida a em-
presas que se destacam em 14 indi-
cadores de gestão de saúde de seus 
colaboradores. Dentre eles, as polí-
ticas de gestão de saúde, o engaja-
mento dos líderes para a saúde de 
suas equipes e seu bem-estar geral. 
O programa Mente Saudável, inicia-

tiva que oferece suporte para a saú-
de física e mental dos colaboradores 
da VWCO e seus dependentes, rece-
beu um reconhecimento especial na 
certificação.

“A saúde de todos os colabora-
dores e de seus familiares está no 
centro de todas as nossas decisões 
estratégicas. Receber este reconhe-
cimento inédito é a confirmação de 
que, mesmo em período de pande-
mia global, o bem-estar de todos 
tem sido absoluta prioridade em 
nossa empresa.  Continuaremos tra-
balhando fortemente nesse senti-
do”, comenta Roberto Cortes, presi-
dente e CEO da VWCO.

A pesquisa foi realizada em duas 
etapas, que impactaram na média fi-
nal: a primeira, quantitativa, deman-

da que a empresa alcance a amostra 
mínima de funcionários e obtenha 
nota igual ou superior a 70% - e prá-
ticas culturais uma vez atingidas as 
condições da primeira etapa, a em-
presa passa para a fase de avalia-
ção das práticas. Em sua 3ª edição, 

o ranking contou com 133, sendo 10 
reconhecidas como as Melhores Em-
presas Gestão Saudável do último 
ano, a Volkswagen Caminhões e Ôni-
bus está entre elas.

Você tem CNPJ? 

Então seu 
Plano de Saúde
pode sair até: 

40%
+ Barato

Confie em quem entende. 
Estamos a mais de 20 anos no ramo

Vamos conversar agora!

(11) 93002-6355

(11) 3897-9115

Trabalhamos com todos
os Planos de Saúde

e Odontológicos
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Novo Plano de Manutenção Ouro 
Flex se adapta à operação, não importa 
o tamanho da frota, da rota ou da carga. 
Transportador paga exatamente o que 
consumiu ou percorreu de quilômetros 
no mês. Flexibilidade é possível pela 
captura em tempo real de um conjunto 
inédito de dados da nova linha de cami-
nhões Volvo FH, FM, FMX e FMX MAX. 
Plano é ideal para operações sazonais 
ou com picos de uso.

“Na nova versão Ouro Flex, o clien-
te só paga pelo que efetivamente usou. 
Conforme o veículo roda, a Volvo cap-
ta dados online de maneira rápida e 
assertiva e ajusta o valor para a fatura 
do mês seguinte. Com toda a rede de 
concessionárias interligada, a conecti-
vidade facilita também as paradas para 
manutenção. O processo é mais simples 
e ágil, sem burocracia”, diz Carlos Ban-
zzatto, gerente comercial de pós-venda 
da Volvo.

A opção Ouro Flex tem as mesmas 
coberturas do Plano Ouro já conhecidas 
e consagradas pelo mercado. Inclui aten-

dimento preferencial nas mais de 100 
concessionárias distribuídas de forma 
estratégica pelo Brasil, suporte do VOAR, 
serviço de atendimento emergencial da 
marca, e um sistema interligado. Qual-
quer concessionária Volvo reconhece o 
veículo e faz o reparo. Com cobertura 
preventiva e corretiva completa, o Plano 
de Manutenção Ouro transforma custo 
variável em custo fixo.

Do pequeno ao grande
O novo Plano Volvo Ouro Flex atende 

diversos perfis de transportador. O autô-
nomo potencializa o fluxo de caixa, vari-
ável importante para a sua operação. Já 
para um grande frotista com diversidade 
de atuação, o Flex consegue determinar 
o custo real de cada operação e rota.

Segundo o gerente, o Plano Ouro é 
o mais completo do mercado e cada vez 
mais pedido e reconhecido pelos frotis-
tas. Além da nova versão Flex, tem ou-
tras duas modalidades de pagamento. 
Na linear, a mensalidade é fixa durante 
toda a sua vigência. Na progressiva, o 
valor sobe com o aumento da idade do 

COM CAMINHÕES AINDA MAIS 
CONECTADOS, VOLVO LANÇA PLANO 
DE MANUTENÇÃO FLEXÍVEL

caminhão e do uso dos serviços de ma-
nutenção.

Líder em planos de manutenção
Hoje, oito de cada 10 veículos no-

vos que a Volvo vende possuem algum 
tipo de plano de manutenção. “Mostra 
o quanto o cliente está atento aos bene-
fícios de ter esse tipo de serviço com a 
fábrica e a nossa rede de concessioná-
rias. É com certeza o índice mais alto do 
mercado. A Volvo está muito à frente e 
agora, com o Plano Ouro Flex, teremos 
um diferencial ainda maior”, diz o exe-

cutivo.
Segundo Banzzatto, o plano de ma-

nutenção Ouro aumenta em até 90% a 
disponibilidade do veículo. Significa mais 
produtividade e a rentabilidade na ope-
ração. Além disso, veículos Volvo com 
Plano de Manutenção Ouro têm maior 
valor de revenda. “É importante porque 
o caminhão é um patrimônio do frotista. 
Ele consegue transformar rápido em ca-
pital e ainda vende por um preço acima 
da média”, diz o gerente.
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PACCAR PARTS 
CELEBRA 
CRESCIMENTO 
DE 120% NO 
BRASIL

A Paccar Parts comemora o cresci-
mento de 120% no faturamento de seu 
Centro de Distribuição. O novo CD foi 
inaugurado em 2020 em Ponta Grossa 
(PR). Contudo, a companhia não releva 
os valores de faturamento em reais. Se-
gundo a empresa, isso porque está lista-
da na Bolsa de Valores.

Seja como for, também houve o alta 
de 100% no número de peças comercia-
lizadas. Assim como de 60% na amplia-
ção do inventário de produtos. Todos os 
dados são da Paccar Parts.

De acordo com a empresa, alguns 
fatores impulsionaram os números. Por 

DIVISÃO DE PEÇAS DO GRUPO, 
PACCAR PARTS COMEMORA 
O CRESCIMENTO NO 
FATURAMENTO E NO VOLUME 
DE ENTREGA DE SERVIÇOS DE 
PÓS-VENDAS
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MERCEDES-BENZ LIDERA A VENDA 
DE CAMINHÕES NO SUL E PROMOVE 
TEST-DRIVE COM MOTORISTAS

A Mercedes-Benz do Brasil lidera as 
vendas de caminhões no Sul. No acumula-
do do ano, até julho, a Empresa emplacou 
4.791 unidades, assegurando uma partici-
pação de mercado de 24,8%. No Paraná, 
a estrela de três pontas também manteve 
o seu destaque. Durante o mesmo perío-
do, foram emplacados 2.142 caminhões 
da marca, representando a liderança com 

28,3% de market share.
“Esse volume de caminhões emplaca-

dos na região Sul é 25% maior em relação 
ao mesmo período no ano passado”, afir-
ma Ari de Carvalho, diretor de Vendas e 
Marketing Caminhões da Mercedes-Benz 
do Brasil. “Isto é resultado de um intenso 
trabalho em parceria com a nossa Rede de 
Concessionários. 

Cada vez mais, buscamos nos aproxi-
mar da realidade do transporte no Brasil, a 
fim de oferecer soluções e produtos capa-
zes de rodar todo o território nacional, de 
Norte a Sul, atendendo às necessidades 
tanto dos transportadores e autônomos, 
quanto dos motoristas”.

A fim de reafirmar ainda mais sua 
presença na região, a marca retornará às 
cidades de Caxias do Sul (RS) e Londrina 
(PR), entre os dias 09 e 12 deste mês, para 
a demonstração de produtos com clientes 
e experiências inéditas com motoristas 
autônomos.

Mercedes-Benz inicia test-drive de 
caminhões com câmbio automatizado na 

Ceasa de Londrina
A Mercedes-Benz dá início, nos dias 

9, 11 e 13 de agosto, em Londrina, a uma 
nova edição do “Circuito Ceasa”, ação de 
demonstração de caminhões para moto-
ristas, operadores e transportadores das 
Centrais de Abastecimento. Ao todo, se-
rão envolvidas, até o mês de novembro, 8 
cidades de várias regiões do País.

Este ano, as principais atrações da 
marca no evento são os modelos Accelo 
1316, do segmento de médios, e o semi-
pesado Atego 3030, que serão disponi-
bilizados para test-drive. Desta maneira, 
os motoristas poderão avaliar o desem-
penho e as tecnologias dos caminhões, 
como o câmbio automatizado, que asse-
gura mais conforto, melhor desempenho 
e menor consumo de combustível.

“É um prazer fazer parte do Circuito 
Ceasa há tantos anos e uma grande sa-
tisfação podermos nos aproximar e ou-
vir motoristas das mais diversas regiões 
do País”, afirma Ari de Carvalho. “Temos 
muitos destaques da nossa linha de ca-
minhões a mostrar, bem como do nosso 
portfólio de Pós-Venda”.

Durante as etapas da ação, os visitan-
tes do estande também poderão conhe-
cer o amplo leque de peças e serviços 
disponíveis, como três linhas de peças (ge-
nuínas, remanufaturadas e Alliance), pla-
nos de manutenção e o sistema de gestão 
de frota e rastreamento Fleetboard.

exemplo, houve aumento das vendas de 
peças DAF e Paccar, voltadas aos cami-
nhões DAF que estão em garantia. As-
sim, a marca já tem quase 15 mil cami-
nhões rodando no Brasil. Ou seja, entre 
as linhas XF e CF.

Em julho de 2020, a Paccar Parts 
inaugurou o Centro de Distribuição. O 
espaço ocupa uma área de 16 mil m². E 
é fruto de investimentos de R$ 200 mi-
lhões. Dos quais, R$ 100 milhões foram 

investidos no estoque de peças. Como 
resultado, a empresa informa que a taxa 
de disponibilidade de itens passa dos 
98%. Vale ressaltar, que, além do CD do 
Brasil, a Paccar Parts tem outros 18 no 
mundo. “A capacidade instalada está 
muito acima do que precisamos”, diz Ta-
vares. Segundo ele, a empresa está pre-
parada para os próximos 10 anos. Isso 
considera que vamos continuar cres-
cendo ao ritmo de três dígitos todos os 

anos”, afirma o executivo.
Nesse sentido, a Paccar Parts garan-

te que entrega peças à rede a cada três 
dias. Para comparação, antes da inaugu-
ração do novo CD o prazo médio era de 
cinco. Segundo a empresa, mais de 500 
linhas de peças podem ser entregues 
por dia. Assim. isso é resultado de inves-
timentos tecnologia, logística e treina-
mento de colaboradores.




