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Conservadora para
peixe e camarão Termotécnica

A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM
NA LOGÍSTICA DE PESCADOS
CONSERVADORAS EM EPS DA TERMOTÉCNICA TRAZEM BENEFÍCIOS EM TODA A CADEIA DE CONSUMO DE PEIXES E FRUTOS DO MAR

Os pescados vêm ganhando
cada vez mais espaço com seu
consumo aumentando durante
a pandemia, tanto no mercado
interno como no exterior. As
ĞǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐĚĞƟůĄƉŝĂƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ
no Brasil, por exemplo, devem
ĚŽďƌĂƌĚĞǀŽůƵŵĞĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϮϭ͘
A previsão é de um aumento de
ŵĂŝƐ ĚĞ ϭϬϬй͘ WĂƌĂ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
de produção de pescados estas
ƐĆŽŶŽơĐŝĂƐďĂƐƚĂŶƚĞĂŶŝŵĂĚŽƌĂƐ͕
pois apontam para um mercado
em crescimento. Com a alta
demanda, vem também a
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵĞůŚŽƌŝĂĐŽŶơŶƵĂ
ŶĂůŽŐşƐƟĐĂĚĞƉĞƐĐĂĚŽƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽ
ĂŵƉůŝĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĞĂĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕
para entregar um produto de
qualidade ao cliente, e assim,
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ͘
Outro ponto é a concorrência.
Com o mercado aquecido,
surge também a necessidade de
diferenciação para ser a escolha
dos consumidores.
Neste contexto, a embalagem
ganha grande importância no
armazenamento,
manuseio,
transporte e conservação de
peixes e frutos do mar. Fatores
como coloração, cheiro, aparência

dos olhos, no caso dos peixes, são
ĐůĄƐƐŝĐŽƐ ŶĞƐƐĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ͘
E quando algumas destas condições
ŶĆŽĞƐƚĄĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ Ž ƉƌĞũƵşǌŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƐĞŶƟĚŽ
por todos os elos da cadeia de consumo.
WĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ĐĂƐŽŶĆŽĞŶĐŽŶƚƌĞĂ
ŽƉĕĆŽŝĚĞĂů͕ƉĂƌĂĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƋƵĞĚĞŝǆĂƌĄ
de vender o alimento e para a sociedade,
com o desperdício de alimentos.
Neste momento, as embalagens
entram em cena para atender as
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĞůŽŐşƐƟĐĂ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐƐĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ Ă
Termotécnica desenvolveu a linha de
ĞŵďĂůĂŐĞŶƐ Ğŵ W^͘ ^ĆŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
opções de modelos e tamanhos,
padrões e espessuras, além do cliente
poder personalizar as embalagens
ĐŽŵŽ ĞƟƋƵĞƚĂ ĂƵƚŽĂĚĞƐŝǀĂ ŽƵ ƌĞůĞǀŽ
moldado.
ŽŶĮƌĂĂƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐĚĂƐĞŵďĂůĂŐĞŶƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ /ĐĞďŽǆ ƉĂƌĂ Ž ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
ƉĞƐĐĂĚŽƐ͗
DĂƚĞƌŝĂů͗ K W^͕ ƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĞ
conhecido como isopor*, é bastante
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ƉĞůŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ Ğ
ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ĚĂ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ŶĂ ůŽŐşƐƟĐĂ
ĚĞ ƉĞƐĐĂĚŽƐ͘ WŽƌ ƐĞƌ ůĞǀĞ Ğ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
à compressão, o material auxilia no
manuseio e transporte dos alimentos,

evitando muitas vezes gastos excessivos
no processo, com grandes estruturas de
ĂƉŽŝŽĞůŽŐşƐƟĐĂ͘
^ĞŐƵƌĂŶĕĂ͗ Outro ponto a ser
observado é a segurança proporcionada
pela caixa de pescado, principalmente,
ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ůŽŐşƐƟĐŽƐ ƐĆŽ
complexos e de maior duração. Nestes
casos, a qualidade do material é
fundamental para manter o produto
ƐĞŐƵƌŽ͘ K W^ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ĚĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ Ă ĂďƐŽƌĕĆŽ
ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ͕ Ƶŵ ďĞŶĞİĐŝŽ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ
essencial quando falamos em manuseio
e transporte de alimentos, e que pode
ser tornar uma grande vantagem.
YƵĂůŝĚĂĚĞ͗ WŽƌ ĨĂůĂƌ Ğŵ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕
manter um olhar para a qualidade do
produto durante a sua movimentação,
também é um fator muito importante, e
talvez, um dos mais relevantes quando
falamos em alimentos perecíveis como
os pescados. As conservadoras em
W^ ƉŽƐƐƵĞŵ ĐŽŵŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ Ž
isolamento térmico, assegurando a
temperatura nas condições ideais, além
ĚĞ ƐĞƌĞŵ ŝŵƉĞƌŵĞĄǀĞŝƐ Ğ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ă
umidade.
dĞĐŶŽůŽŐŝĂ͗ Em tempos de pandemia,
a tecnologia também pode atuar como
uma parceira das empresas na busca por
ŵĂŝƐ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͘ EĞƐƚĞ

caso, por exemplo, no combate
ăƐ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕƁĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĂ
embalagem dos produtos. Com
Ž ůĂŶĕĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ^ĂĨĞWĂĐŬ͕
nanotecnologia desenvolvida e
patenteada pela Termotécnica,
é possível criar uma blindagem
ƋƵĞĂƚƵĂĂƟǀĂŵĞŶƚĞŶĂƉƌŽƚĞĕĆŽ
contra bactérias e vírus.
^ƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͗ K W^
Ġ Ƶŵ ƟƉŽ ĚĞ ƉůĄƐƟĐŽ Ğ ĂƐƐŝŵ
sendo pode ser pode ser
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĐŝĐůĂĚŽ͘ WĂƌĂ ĚĂƌ
ƵŵĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽƌƌĞƚĂ Ğ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ĂŽ W^
ƉſƐͲĐŽŶƐƵŵŽ͕ ĚĞƐĚĞ ϮϬϬϳ Ă
dĞƌŵŽƚĠĐŶŝĐĂƌĞĂůŝǌĂŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ZĞĐŝĐůĂƌW^͕ĐŽŵůŽŐşƐƟĐĂƌĞǀĞƌƐĂ
e reciclagem do material em todo
Ž ƌĂƐŝů͘ :Ą ƐĆŽ ŵĂŝƐ ĚĞ ϰϰ ŵŝů
ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĚĞ W^ ƉſƐͲĐŽŶƐƵŵŽ
ƋƵĞ ŐĂŶŚĂƌĂŵ Ƶŵ ĚĞƐƟŶŽ ŵĂŝƐ
ŶŽďƌĞ ʹ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϭͬϯ ĚĞ ƚŽĚŽ Ž
material consumido no país. O
WƌŽŐƌĂŵĂ ZĞĐŝĐůĂƌ W^ Ġ ĚĞ ĨĂƚŽ
Ă ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ ŶĂ ƉƌĄƟĐĂ͗
ĂƉſƐƐĞƵƵƐŽĞƌĞĐŝĐůĂŐĞŵ͕ŽW^
das embalagens é transformado
novamente em matéria-prima
para outras aplicações
*Isopor é uma marca
registrada de terceiro.
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CEAGESP COMERCIALIZA MAIS DE
30 MIL TONELADAS DE PESCADO E
POSSUI O SEGUNDO MAIOR PÁTIO
DA AMÉRICA LATINA
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GUILHERME ARAUJO
ĞŶĄƌŝŽEĂĐŝŽŶĂů
KƌĂƐŝůũĄĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽŽ
maior potencial no desenvolvimento
da pesca e aquicultura do mundo. Isso
ƐĞĚĞǀĞƉŽƌŝŶƷŵĞƌĂƐƌĂǌƁĞƐũĄƋƵĞŽ
WĂşƐƌĞƷŶĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶĂƚƵƌĂŝƐĚĞƐĞ
tornar grande no segmento de pescado. Com uma costa marítima, com
ϴ͘ϱϬϬ Ŭŵ ĚĞ ĞǆƚĞŶƐĆŽ͖ ϭϮй ĚĂ ĄŐƵĂ
ĚŽĐĞ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ĚŽ ƉůĂŶĞƚĂ͖ ŐƌĂŶĚĞ
ǀŽůƵŵĞ ĚΖĄŐƵĂ Ğŵ ƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐ Ğ ĚĞ
ĄŐƵĂƐƵďƚĞƌƌąŶĞĂ͘
^ĞŐƵŶĚŽĂ&K͕ĚĞƐĚĞϮϬϭϰŶĆŽŚĄ
estatística pesqueira oficial no Brasil e
os dados são obtidos por levantamentos realizados pela instituição e seus
ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ͘ ,ŽũĞ͕ ŽĐƵƉĂ ĂƉĞŶĂƐ Ă ϭϯǐ
posição na produção de peixes em cativeiro, e é o 8º na produção de peixes
ĚĞĄŐƵĂĚŽĐĞ͘
O Brasil além de possui uma costa marítima extensa, tendo a pesca
extrativista como um setor produtivo
ƉĂƌĂŽWĂşƐ͘
Entretanto, ultimamente, a construção de pesqueiro para o cultivo de
peixes vem crescendo consideravelmente. De acordo com os dados da
ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ WŝƐĐŝĐƵůƚƵƌĂ
;WĞŝǆĞ ZͿ͕ Ă ƉŝƐĐŝĐƵůƚƵƌĂ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ
ƚĞǀĞƵŵĂǀĂŶĕŽĚĞϱ͕ϵϯй͕ŶŽĂŶŽƉĂƐsado, registrando uma produção de
ϴϬϮ͘ϵϯϬ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘ EĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ
ĐŽŵŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ŽƐŶƷŵĞƌŽƐŽďƚŝĚŽƐĨŽƌĂŵϳϱϴ͘ϬϬϲƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
Vale ressaltar que por outro lado,
a alta dos insumos da produção foi influenciada pela valorização do dólar e
impactou na renda do piscicultor. De
ϮϬϭϰĂϮϬϮϬ͕ŽƐĞƚŽƌĐƌĞƐĐĞƵϯϴ͕ϳϬй͘
“Tínhamos todos os fatores para
Ƶŵ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ Ğŵ ϮϬϮϬ͕
decorrente da questão da pandemia.
Todo o setor se mobilizou para que
pudéssemos ter uma manutenção dos
nossos negócios. A pandemia trouxe
incremento do consumo de peixe, especialmente no último trimestre”, disƐĞŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞǆĞĐƵƚŝǀŽĚĂWĞŝǆĞZ͕
Francisco Medeiros.

ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ ϱϳй ƉĂƌĂ ϲϬ͕ϲй ŶĂ
produção nacional total de peixes. O
Brasil se consolida como quarto maior
ƉƌŽĚƵƚŽƌŵƵŶĚŝĂůĚĞƚŝůĄƉŝĂ͘
Ηŵ ϮϬϭϰ͕ ƉƌŽĚƵǌŝŵŽƐ ϱϳϴ ŵŝů ƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞƉĞŝǆĞƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĞŵϮϬϮϬ͕
ĨŽƌĂŵ ϴϬϮ ŵŝů ƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ Ƶŵ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂŝƐĚĞϯϱй͕ĞŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽ
ĚĞƚŝůĄƉŝĂ͕ŚŽũĞƐŽŵŽƐŽƋƵĂƌƚŽŵĂŝŽƌ
produtor mundial.", ressaltou o ex-miŶŝƐƚƌŽĚĂWĞƐĐĂ͕ůƚĞŵŝƌ'ƌĞŐŽůŝŶ͘
 ůŝĚĞƌĂŶĕĂ ĚĂ ƚŝůĄƉŝĂ ĨŝĐĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂŶĂƌĞŐŝĆŽ^ƵůĚŽWĂşƐ͕ƋƵĞŽďƚĠŵ
ϰϰй ĚŽ ƚŽƚĂů͘ K ƐƚĂĚŽ ĚŽ WĂƌĂŶĄ Ġ
ůşĚĞƌ ŝƐŽůĂĚŽ͕ ĐŽŵ ϭϲϲ ŵŝů ƚŽŶĞůĂĚĂƐ
ĚĂƐ Ϯϭϯ͘ϯϱϭ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ ŶĂ
região. O desempenho paranaense
ĐŚĞŐĂĂƐĞƌϭϯϱйŵĂŝŽƌƋƵĞŽƐĞŐƵŶĚŽĐŽůŽĐĂĚŽ͕ƋƵĞĠ^ĆŽWĂƵůŽ;ϳϬ͘ϱϬϬ
ƚŽŶĞůĂĚĂƐͿ͘ŵƚĞƌĐĞŝƌŽůƵŐĂƌĞƐƚĄDŝŶĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ;ϰϮ͘ϭϬϬ ƚŽŶĞůĂĚĂƐͿ͘ ^ĂŶƚĂ
ĂƚĂƌŝŶĂ ;ϰϬ͘Ϭϱϵ ƚŽŶĞůĂĚĂƐͿ Ğ DĂƚŽ
'ƌŽƐƐŽĚŽ^Ƶů;Ϯϵ͘ϬϵϬƚŽŶĞůĂĚĂƐͿĐŽŵƉůĞƚĂŵ Ž ƌĂŶŬŝŶŐ ĚĂƐ ĐŝŶĐŽ ƉƌŝŵĞŝƌĂƐ
respectivamente.
KƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƚĞǀĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϲ͕ϵϬйĞŵϮϬϮϬ͘ƐƐĞĂǀĂŶĕŽ
ƉĂƵůŝƐƚĂĞƐƚĄůŝŐĂĚŽăƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ambiental nos últimos dois anos, além
de ser um grande centro consumidor,
o que atrai investimentos.
ŽŶƐƵŵŽǀƐůƵĐƌŽ
Semana do Pescado incentiva consumidor nas compras de pescado no País

Historicamente, a balança comerĐŝĂůĚĞƉĞƐĐĂĚŽŶŽƌĂƐŝůĠĚĞĨŝĐŝƚĄƌŝĂ͕
mas a retração do déficit no acumulaĚŽĚĞũĂŶĞŝƌŽĂŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ŵĞƐŵŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕
foi devida aos efeitos da pandemia,
às medidas de isolamento social e comercial, pelo choque de renda etc.
WĂƌĂŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂ͕ĂƐƐŽĐŝĂção Brasileira dos Criadores de CamaƌĆŽ͕/ƚĂŵĂƌZŽĐŚĂ͕ĂƐĞŵĂŶĂĚŽWĞƐĐĂdo tem sido uma iniciativa vitoriosa a
cada ano. Ele cita o exemplo da Carcinicultura, que é a produção de camaƌĆŽ͕ƋƵĞĐƌĞƐĐĞƵĚĞϵϬŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕
dŝůĄƉŝĂ͗ŽZĞŝĚŽƐDĂƌĞƐ
ĞŵϮϬϭϵ͕ƉĂƌĂϭϭϮŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕Ğŵ
Brasil se consolida como quarto maior ϮϬϮϬŶŽƉĂşƐ͘
produtor mundial de tilápia
K ƐĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĞ ƋƵŝĐƵůƚƵƌĂ Ğ WĞƐca, Jorge Seif, fala sobre a importância
ƚŝůĄƉŝĂĐŽŶƚŝŶƵĂĂƐĞƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĂ^ĞŵĂŶĂĚŽWĞƐĐĂĚŽƉĂƌĂŽƐĞƚŽƌ͗Η
ƉĞŝǆĞ ŶŽ WĂşƐ͘ EŽ ĂŶŽ ƉĂƐƐĂĚŽ͕ ƉŽƌ ^ĞŵĂŶĂĚŽWĞƐĐĂĚŽŝŶĐĞŶƚŝǀĂŽĐŽŶexemplo, registrou um crescimento de sumidor a experimentar novos pescaĚŽŝƐĚşŐŝƚŽƐ͕ĐŽŵĂůƚĂĚĞϭϮ͕ϱϬй͕ĂƚŝŶ- dos, novas formas de preparo, a visitar
ŐŝŶĚŽĂŵĂƌĐĂĚĞϰϴϲ͘ϭϱϱƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ os restaurantes, estimula a produção,
quase 55 mil toneladas a mais. Com gera emprego, gera negócios e um
isso, a espécie também aumentou sua consumo maior."

ĞůĞďƌĂĚĂ ĚĞ Ϭϭ Ă ϭϱ ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ͕
Ă ^ĞŵĂŶĂ ĚŽ WĞƐĐĂĚŽ Ġ ƵŵĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĚŽ ĞǆƚŝŶƚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ WĞƐĐĂ Ğ
Aquicultura, destinada ao incentivo
do consumo de frutos do mar. A fim
de fortalecer a indústria pesqueira no
estado e estimular o consumo desse
alimento tão benéfico para a saúde, o
setor privado continua promovendo a
campanha anualmente.
"Nosso objetivo com a Semana do
WĞŝǆĞ Ġ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ Ƶŵ
alimento que é altamente nutritivo,
visando o bem estar do brasileiro,
principalmente em um momento em
que o aumento da imunidade se torna
muito importante", comenta Marcelo
>ĞŝƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĂĚŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ĚĞƐƚĞ
setor no Mundial. A expectativa da
rede é aumentar as vendas do setor
Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ ϮϬй ŶĞƐƐĞ ƉĞƌşŽĚŽ͕ ƋƵĞ
é perfeito para os amantes de frutos
do mar.
ĞĂŐĞƐƉ
Ceasa de São Paulo possui a maior feira de pescado do País
A maior Central de abastecimento
da América Latina e a terceira maior
do mundo, a Ceagesp, possui também
a segunda maior feira de pescado da
ŵĠƌŝĐĂĚŽ^Ƶů͕ĨŝĐĂŶĚŽĂƚƌĄƐƐŽŵĞŶƚĞ
ĂĚŽŚŝůĞ͘ŵƵŵĞƐƉĂĕŽĂŵƉůŽĚĞϮϳ
mil m², onde, diariamente, segundo a
Companhia, são comercializadas, em
ŵĠĚŝĂ͕ϮϬϬƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞƉĞŝǆĞƐĚĞϵϳ
espécies diferentes.
^ĞŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ĚĞ ĄŐƵĂ ƐĂůŐĂĚĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĂůŐŽ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ ϵϬй ĚŽ
ƋƵĞ Ġ ǀĞŶĚŝĚŽ ŶŽ WĄƚŝŽ ƋƵĞ Ġ ŐĞƌŝĚŽ
ƉĞůŽ &Z/^W Ͳ &ƌŝŐŽƌşĨŝĐŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͘
EŽ ůŽĐĂů͕ ŵĂŝƐ ĚĞ ϴϬ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐ
oferecendo os produtos frescos pela
ŵĂŶŚĆ͕ĚĂƐϮŚăƐϲŚ͘
&ĞŝƌĂũĄǀŝƌŽƵƵŵĂƚƌĂĚŝĕĆŽĞƵŵĂ
referência não somente aos paulistanos, mas por pessoas que vêm de diversas partes para adquirir produtos
frescos.
Os principais fornecedores são do
^ƵůĞ^ƵĚĞƐƚĞĚŽWĂşƐ͕ĚŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚĞ
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio
'ƌĂŶĚĞĚŽ^ƵůĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵϲйĚŽ
volume vendido, com destaque para o
salmão, proveniente do Chile, corvina
congelada e filé de merluza, do Uruguai e da Argentina.
EŽ ĐĞŶĄƌŝŽ ŐĞƌĂů͕ ƐĂƌĚŝŶŚĂ͕ ƉĞƐĐĂĚĂ͕ ĐŽƌǀŝŶĂ Ğ ƚŝůĄƉŝĂ ĨŝŐƵƌĂŵ ŶĂ ůŝƐƚĂgem dos peixes mais procurados.

A comercialização é feita através
ĚĞ ĞŵďĂůĂŐĞŶƐ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ Ğ ƚĂŵďĠŵ
ĚĞŝƐŽƉŽƌ;W^Ϳ͘^ĞŐƵŶĚŽ͕ŽƷůƚŝŵŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͕ĞŵϮϬϮϬ͕ƉĞůŽ
ĞŶƚƌŽ ĚĞ YƵĂůŝĚĂĚĞ͕ WĞƐƋƵŝƐĂ Ğ Ğsenvolvimento da Ceagesp, passaram
ƉĞůŽ ŶƚƌĞƉŽƐƚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŵĂŝƐ
ĚĞ ϮϭϬ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ĞŵďĂůĂŐĞŶƐ͘ ^ĞŶĚŽ ƋƵĞ͕ ƐŽŵĞŶƚĞ ĚĞ W^͕ ĚĞƐƐĞ ƚŽƚĂů͕
ĨŽƌĂŵϱϯϱŵŝůĐĂŝǆĂƐ͕ŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞů͕ĂŽůŽŶŐŽ
dos anos. Vale ressaltar que este tipo
de embalagem é utilizada, praticaŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞĨƌƵƚĂƐ;ϰϱϬ
ŵŝůͿĞƉĞƐĐĂĚŽƐ;ϴϱŵŝůͿ͕ŶŽŶƚƌĞƉŽƐto.
As vendas de pescado, em geral,
Ğŵ ϮϬϮϬ͕ ŶĂ ĞĂŐĞƐƉ͕ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂŵ
resultados um pouco abaixo para o
ƐĞƚŽƌ͕ƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞϰй͘^ĞŶĚŽƋƵĞ
no ano passado, por exemplo, foram
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ŵĂŝƐ ϯϴ ŵŝů ƚŽŶĞůĂdas de peixes, o que representou fiŶĂŶĐĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕ĂůŐŽĞŵƚŽƌŶŽĚĞϯϬϬ
ŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͘ŶƋƵĂŶƚŽ͕ĞŵϮϬϭϵ͕
o Entreposto paulistano chegou a moǀŝŵĞŶƚĂƌŵĂŝƐĚĞϰϬŵŝůƚ͘
Vale ressaltar que o período do
isolamento social e o fechamento do
comércio afetaram drasticamente e
diretamente a comercialização de
ƉĞƐĐĂĚŽŶĂĞĂƐĂĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘KƵƚƌŽ
fator também que contribuiu para redução das vendas, que neste mesmo
período, as atividades não foram paralisadas, entretanto, momentaneamente, houve uma redução durante a
ƐĞŵĂŶĂ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĞƚĞƌĕĂĂƐĄďĂĚŽ͕
ou seja cinco dias para três vezes na
semana.
Segundo o balanço realizado pela
Ceagesp, o período do ano com a
maior movimentação nas vendas de
pescado acontece, geralmente, no
ŵġƐĚĞĂďƌŝů͕ĐŽŵĂůŐŽĞŵƚŽƌŶŽĚĞϰ
mil toneladas. Isso se deve por conta
ĚĂ ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ ĚŽ ĨĞƌŝĂĚŽ ĚĞ WĄƐĐŽĂ͕
onde a procura aumenta significativamente.
O item mais vendido, nos últimos
dois anos, ainda continua a pescada,
ĐŽŵƋƵĂƐĞϲŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ƐĂƌĚŝŶŚĂĐŽŵϱŵŝůƚ͕ƚŝůĄƉŝĂ͕ĐŽŵ
ϰŵŝůƚ͕ĐŽƌǀŝŶĂĐŽŵϮŵŝůƚ͕ĞƐĂůŵĆŽ
ĐŽŵ͕ ƚĂŵďĠŵ͕ Ϯ ŵŝů ƚ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕
quando é relacionado por volume financeiro, em primeiro lugar fica com
o salmão, com um faturamento anual
ĚĞZΨϱϰŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͘
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pescado

O CAMARÃO CULTIVADO É UM BOM
EXEMPLO DO QUANTO O AGRO INOVOU E
EVOLUIU NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

O CULTIVO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS TEM GANHADO FORÇA COM UM DOS SEUS SEGMENTOS, A CARCINICULTURA

A Organização das Nações Unidas
ƉĂƌĂ Ă ůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ;&KͿ
ĚĞĮŶĞĂƋƵŝĐƵůƚƵƌĂĐŽŵŽŽĐƵůƟǀŽĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĂƋƵĄƟĐŽƐ͕ƚĂŶƚŽĞŵĄŐƵĂĚŽĐĞ
como salgada, em ambientes controlados.
Ainda de acordo com a Organização,
ĞƐƚĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐƵůƟǀŽ ĚĞ ƉĞƐĐĂĚŽ
tem ganhado força e tem sido uma das
mais importantes formas de produção
dentro do Agro. Um dos elos da cadeia
ƉƌŽĚƵƟǀĂ ĚĂ ĂƋƵŝĐƵůƚƵƌĂ Ġ Ă ĐĂƌĐŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ͗ Ž ĐƵůƟǀŽ ĚĞ ĐƌƵƐƚĄĐĞŽƐ͕ ĐŽŵŽ Ž
camarão.
͞ ĂƟǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŵĂƌĆŽ
Ġ ŵŽƟǀŽ ĚĞ ŽƌŐƵůŚŽ ƉĂƌĂ Ž ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘
O camarão marinho, criado em fazendas, possui tecnologia avançada, fruto
de muitas pesquisas que o tornam um
ĂůŝŵĞŶƚŽƐĂƵĚĄǀĞů͕ĂůĠŵĚĞŐĞƌĂƌŶĞŐſcios, empregos e rendas no meio rural”,
defende o professor da Universidade
&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽEŽƌƚĞ;h&ZEͿ͕
Rodrigo Carvalho.
^ĞŐƵŶĚŽĂŵƉƌĞƐĂƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ;ŵďƌĂƉĂͿ͕ŽƌĂƐŝů
Ġ Ƶŵ WĂşƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĐůŝŵĄƟĐĂƐ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂŝƐ ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ ƉĂƌĂ Ă
ƉƌĄƟĐĂĚĂĐĂƌĐŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ǀĂƐƚĂ ĐŽƐƚĂ ŵĂƌşƟŵĂ͕ ĂŵƉůĂƐ
ĄƌĞĂƐ ĞƐƚƵĂƌŝŶĂƐ ;ƌĞŐŝƁĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĞŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞƐĂƋƵĄƟĐŽƐĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽĞŶƚƌĞ
ƵŵƌŝŽĞŽŵĂƌͿĞŐƌĂŶĚĞƐƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐ
ĐŽŵĄŐƵĂƐŽůŝŐŽŚĂůŝŶĂƐ;ĄŐƵĂƐĐŽŵďĂŝǆĂƐĂůŝŶŝĚĂĚĞͿ͕ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐƉĂƌĂĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂŵĂƌĆŽŵĂƌŝŶŚŽĐƵůƟǀĂĚŽ͘
Apesar de todos seus predicados
naturais, a produção brasileira de caŵĂƌĆŽŵĂƌŝŶŚŽĐƵůƟǀĂĚŽĂŝŶĚĂĠŵƵŝƚŽ
pequena. De acordo com o presidente
da Associação Brasileira de Criadores de
ĂŵĂƌĆŽ;Ϳ͕/ƚĂŵĂƌWĂŝǀĂZŽĐŚĂ͕Ž
consumo per capita de camarão mari-

ŶŚŽŶŽƌĂƐŝůĠĚĞĂƉĞŶĂƐϬ͕ϲϱŬŐͬĂŶŽ͕
enquanto que em países como China,
ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽĐŽŶƐƵŵŽƉĞƌĐĂƉŝƚĂͬĂŶŽ
ĠĚĞϮ͕ϲŬŐ͕ŶĂĨƌĞŶƚĞĚŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ
;Ϯ͕ϮŬŐͿĞĚŽDĠǆŝĐŽ;ϭ͕ϲŬŐͿ͘
O presidente da ABCC ainda acresĐĞŶƚĂƋƵĞ͕ŶŽƐƷůƟŵŽƐϭϲĂŶŽƐ͕ŵĞƐŵŽ
ĐŽŵĂƉĞƌĚĂĚĞĐĞƌĐĂĚĞϯϰйŶĂƐƵĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͕ĂĐĂƌĐŝŶŝĐƵůƚƵƌĂŵĂƌŝŶŚĂďƌĂsileira dobrou o número de produtores
e fazendas de produção, incorporando
um destacado grupo de micros e pequeŶŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐ͕ Ğŵ ĄŐƵĂƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ĐƵũĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐŝƚƵĂĞŶƚƌĞϭϮ͘ϬϬϬ
Ă ϭϱ͘ϬϬϬ ŬŐͬŚĂͬĂŶŽ͕ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŵ
ϯ͘ϳϯϯ͕ϯŬŐͬŚĂͬĂŶŽ͕ĚĂŵĠĚŝĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
“A excessiva burocracia e a demora
nos processos de licenciamento ambiental e de concessão de outorga do uso de
ĄŐƵĂƐƐĂůŽďƌĂƐŶŽƌĂƐŝů͕ǀĞŵŝŶŝďŝŶĚŽŽ
ĂĐĞƐƐŽ Ă ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ Ğ
ĐƵƐƚĞŝŽ͕ ŶĂƐ ĞǆƉůŽƌĂĕƁĞƐ ŶŽ ƐĞŵŝĄƌŝĚŽ͕
impedindo um crescimento mais robusƚŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞ͕͟ĂǀĂůŝĂZŽĐŚĂ͘
ZĞŐƌĂƐƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐƌŝŐŽƌŽƐĂƐ
De acordo com explicação do proĨĞƐƐŽƌĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽĞĂƌĄ
;h&Ϳ͕ ůďĞƌƚŽ EƵŶĞƐ͕ ŽƐ ĐƌŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
camarão são organizados e seguem reŐƌĂƐƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐƌŝŐŽƌŽƐĂƐ͘ƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ͕
equipamentos e utensílios, além dos colaboradores, observam as normas higiêŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐ͕ĐŽŵǀĞƐƟŵĞŶƚĂƉƌſƉƌŝĂ͕
especialmente àqueles que trabalham
ŶĂƐĄƌĞĂƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐ͘
Nenhum projeto de carcinicultura
pode funcionar sem uma infraestrutura
mínima capaz de atender às necessidades gerais da produção. “Os criadores
ƚġŵ ĂĚŽƚĂĚŽ ďŽĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞũŽ
e medidas de biossegurança que visam,
sobretudo, a redução do estresse e o

ďĞŵͲĞƐƚĂƌĚŽĐĂŵĂƌĆŽĐƵůƟǀĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐƵůƟǀŽ͕͟ĞǆƉůŝĐĂ͘
ŵŐĞƌĂů͕ĂĐĂĚĞŝĂƉƌŽĚƵƟǀĂĚĂĐĂƌcinicultura é organizada e tem se proĮƐƐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽ Ă ĐĂĚĂ ĂŶŽ͕ ƐƵƐƚĞŶƚĂŶĚŽ
muitas famílias e empresas como as que
fornecem as rações que alimentam o camarão. Segundo o professor, o setor de
produção de ração no Brasil movimenta
ϭϰϬŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐĂŽĂŶŽ͘
Dentre os insumos usados na produção das rações que alimentam o camarão, se destacam o farelo de soja, proteínas animais e outras matérias-primas
ŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐĚŽŐƌŽĞĚĂƉĞĐƵĄƌŝĂĚĞĐŽƌte.
ĂŵĂƌĆŽ͗ ĂůŝŵĞŶƚŽ ƐĂƵĚĄǀĞů ƋƵĞ
ĐŚĞŐĂăŵĞƐĂ
KĐĂŵĂƌĆŽĠƵŵĂůŝŵĞŶƚŽƐĂƵĚĄǀĞů͕
possui proteína de alto valor nutricional – as chamadas proteínas completas
ʹĂƋƵĞůĂƐĐŽŵƚŽĚŽƐŽƐĂŵŝŶŽĄĐŝĚŽƐĚĞ
que o corpo necessita. Com um rígido
controle de qualidade, o alimento passa
por um caminho composto por elos que
tornam o camarão um produto acessível
e de qualidade para os consumidores de
todo o mundo.
^ŽďƌĞ ŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĚŽ ĐĂŵĂƌĆŽ͕ Ž
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂ͕/ƚĂŵĂƌWĂŝǀĂZŽĐŚĂ͕
cita alguns estudos sobre o tema. Um
deles, fornecido pela Associação Australiana de Criadores de Camarão, relata
que o camarão é uma excelente fonte de
proteína, tem um baixo teor de gorduras
saturadas, destacando que o seu consuŵŽĠƵŵĂſƟŵĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞŽďƚĞƌĨĞƌƌŽ͕
zinco, vitamina, bem como, é uma boa
ĨŽŶƚĞĚĞĄĐŝĚŽƐŐƌĂǆŽƐƀŵĞŐĂͲϯ͘
Rocha comenta ainda sobre estudos da Fundação George Mateljan, uma
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ƐĞŵ ĮŶƐ ůƵĐƌĂƟǀŽƐ ĐŽŵ Ă

missão de ajudar as pessoas a comer e
ĐŽǌŝŶŚĂƌĚĞŵĂŶĞŝƌĂŵĂŝƐƐĂƵĚĄǀĞů͕ĐŽŵ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ŝŶƷŵĞƌŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞĐŽŵĞƌĐĂŵĂƌĆŽ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕Ž
alimento é uma excelente fonte do selêŶŝŽ͕ƵŵŵŝŶĞƌĂůĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞ͘
O selênio no camarão pode ser bem
ĂďƐŽƌǀŝĚŽŶŽĐŽƌƉŽŚƵŵĂŶŽ͘ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ ĚŽ ĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞ Ġ Ƶŵ ĨĂƚŽƌ ĚĞ ƌŝƐĐŽ
ƉĂƌĂŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂĐĂƌĚşĂĐĂĞŽƵƚƌĂƐĨŽƌmas de doenças cardiovasculares, diabeƚĞƐƟƉŽϮĞĚĞƉƌĞƐƐĆŽ͘
Mostrar para a população urbana de
onde vem o camarão que consumimos
Ğ ƋƵĞ ƐƵĂ ĐĂĚĞŝĂ ƉƌŽĚƵƟǀĂ Ġ ŵƵŝƚŽ Žƌganizada.
“No decorrer das pesquisas e levantamentos que realizamos para entendermos as percepções sobre o Agro e os
segmentos que o compõe, observamos
que a população não sabe como é reaůŝǌĂĚŽŽĐƵůƟǀŽĚŽĐĂŵĂƌĆŽ͘ƐƉĞƐƐŽĂƐ
ŶĆŽƚġŵŝĚĞŝĂĚŽƋƵĂŶƚŽĞƐƐĂĂƟǀŝĚĂĚĞ
inovou e avançou em tecnologia, além
de desconhecerem a organização dessa
ĐĂĚĞŝĂ ƉƌŽĚƵƟǀĂ Ğ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ
que os produtores de camarão adotam
em suas fazendas”, declara Ricardo Nicodemos, coordenador e mentor do movimento Todos a Uma Só Voz.
Nicodemos ainda acrescenta que a
sociedade mantém uma visão desatualizada e recheada de mitos, como a ideia
de que o camarão é o lixeiro do mar e
que se alimenta de dejetos. “Seguindo o
pilar estratégico que nos orienta a disseminar conhecimentos, estamos levando
informação de qualidade sobre a cadeia
ƉƌŽĚƵƟǀĂ ĚŽ ĐĂŵĂƌĆŽ ĐƵůƟǀĂĚŽ͕ ďĂƐĞada em ciência e em história real, para
toda a população”.
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INSTITUTO DE PESCA
TRABALHA PARA
INCLUIR O PESCADO
NA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
PESQUISADORES DO IP, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO DE SP, AFIRMAM QUE ALIMENTO É
FUNDAMENTAL PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

K/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞWĞƐĐĂ;/WͲWdͿ͕ĚĂ^Ğcretaria de Agricultura e Abastecimento
ĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƚĞŵĂƚƵĂĚŽƉĂƌĂ
inclusão do pescado na alimentação esĐŽůĂƌ͘  ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ǀŝƐĂ Ă ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ Ăůŝmentar e nutricional da população, por
ŵĞŝŽ ĚĂ ŝŶƐĞƌĕĆŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ ƐĂƵĚĄǀĞů
ŶŽĐĂƌĚĄƉŝŽĚĂŵĞƌĞŶĚĂĚĂƐĞƐĐŽůĂƐ͘
De acordo com a pesquisadora do
/W͕ ZƵďŝĂ dŽŵŝƚĂ͕ ĚĞƐĚĞ ϮϬϬϵ͕ Ž /W ƌĞĂliza eventos e debates com tomadores
ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ Ğ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ Ă ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚŽ

pescado na merenda. "Estamos sempre
buscando a troca de ideias e experiênĐŝĂƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŝĞŶơĮĐĂƐ Ğ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
sobre o pescado, seu valor nutricional e
ďĞŶĞİĐŝŽƐăƐĂƷĚĞĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐĞũŽǀĞŶƐ͘
Também buscamos promover alianças
estratégicas no setor de alimentação
escolar, além de instruir e capacitar os
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂƚŽƌĞƐ ĚĂ ĐĂĚĞŝĂ ƉƌŽĚƵƟǀĂ
envolvida", conta.
EĞƐƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ũĄ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
testes sensoriais em escolas públicas do
município de Itanhaém quanto à acei-

Conservadoras para

Pescados

tação de preparações à base de carne
ŵĞĐĂŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂĚĂ;D^ͿĚĞƉĞƐcado pelos estudantes, como o macarƌĆŽƟƉŽăďŽůŽŶŚĞƐĂĞĞƐĐŽŶĚŝĚŝŶŚŽĚĞ
peixe. Testes sensoriais realizados com
ĐƌŝĂŶĕĂƐ ĚĞ ŶŽǀĞ Ă ϭϮ ĂŶŽƐ ŵŽƐƚƌĂƌĂŵ
ƋƵĞ Ă ĂĐĞŝƚĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌŽƵ ϴϱй ƉĂƌĂ ĂƐ
duas preparações
"A concepção destas receitas conƐŝĚĞƌŽƵ Ă ĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞ ĚŽ ƉƷďůŝĐŽͲĂůvo, bem como as limitações de tempo,
ingredientes, estrutura e equipamentos disponíveis nas unidades escolares.

ƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ Ğŵ ƉĂƌĐĞƌŝĂ ĐŽŵ Ă WƌĞfeitura Municipal de Itanhaém, recebeu
premiações como o Josué de Castro de
Combate à Fome e à Desnutrição, concedido pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA
Ͳ ^ͬ^WͿ ŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ WƌŽũĞƚŽ ĚĞ WĞƐquisa, e Inovação Aquícola, concedido
pela Aquaculture Brasil, Aquishow Brasil
Ğ^ĞĂĨŽŽĚƌĂƐŝů͕ĞŵϮϬϭϵ͕ŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
WŽůşƟĐĂ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůΗ͕ĂĮƌŵĂZƵďŝĂ͘

As conservadoras em EPS mantém
a temperatura adequada para os alimentos.

Impermeável e mais higiênica
Leve e resistente à compressão
.

O EPS é um material
100% reciclável

Saiba mais no
Relatório de
Sustentabilidade
Termotécnica

Entre em contato:
(47) 99994-1113
termotecnica.ind.br
Termotécnica

pescado
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MULHERES ASSUMEM POSTOS
ESTRATÉGICOS NO SETOR DE PESCADO
ELAS SÃO PESQUISADORAS, PRODUTORAS, CEO DE GRANDE EMPRESA E CADA VEZ MAIS
CONQUISTAM ESPAÇOS NO MERCADO E NA VIDA PROFISSIONAL

Desde tempos imemoriais a Humanidade tem como referência que as
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂĕĂ Ğ ƉĞƐĐĂ ƐĆŽ ĚĞ ƌĞƐponsabilidade do homem. Mas como os
tempos são outros, o papel da mulher
hoje é aquele em que ela mesma escolhe, inclusive como protagonista no setor de pescado.
Ɛ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉŝƐĐŝĐƵůtura e de indústrias ligadas ao setor no
ƌĂƐŝů ƚġŵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĞǆƉƌĞƐƐŝǀĂ ĚĞ
mulheres. Exemplo disso é o que acontece na Gomes da Costa, indústria de
conservas de peixes como atum e sarĚŝŶŚĂ͘ ŽƐ Ϯ͘ϲϵϯ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕ ŵĂŝƐ ĚĂ
ŵĞƚĂĚĞ;ϲϰйͿĚŽƐĐĂƌŐŽƐƐĆŽŽĐƵƉĂĚŽƐ
ƉŽƌ ŵƵůŚĞƌĞƐ͕ Ž ƋƵĞ ĚĄ ϭ͘ϳϯϯ ƉŽƐƚŽƐ
conduzidos pelo sexo feminino.
ůŝĄƐ͕ Ž ƉŽƐƚŽ ŵĂŝƐ ĂůƚŽ ĚĂ ŚŝĞƌĂƌquia operacional da empresa, o de CEO
;ŚŝĞĨ ǆĞĐƵƟǀĞ KĸĐĞƌͿ͕ Ġ ĐŽŵĂŶĚĂĚŽ
por uma mulher, Andrea Napolitano. Ela
é a primeira a assumir esse posto, o que
inclui ainda dirigir comercialização dos
produtos Gomes da Costa nos demais
ƉĂşƐĞƐĚĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂ͕ũƵŶƚŽĐŽŵŽƵƚƌĂƐϰϵŵƵůŚĞƌĞƐĞŵĐĂƌŐŽƐĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂ͘
O Grupo Calvo, do qual a Gomes da
Costa faz parte, leva bastante a sério a
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚĂ ŵƵůŚĞƌ Ğ Ă ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ
diversidade nos negócios da empresa. É
por isso que o Grupo tem desenhado um
WůĂŶŽ ĚĞ ŝŐƵĂůĚĂĚĞ ƋƵĞ ƚĞŵ ĐŽŵŽ Ƶŵ
ĚĞ ƐĞƵƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ž ŶƷŵĞƌŽ
de mulheres em posições de liderança,
de acordo com informações divulgadas
pela empresa.
Temas como diversidade e questões

relacionadas a gênero no setor de pescado certamente é assunto comum para
ŵƵŝƚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŵĚĂϭϴǐ
ĞĚŝĕĆŽ ĚĂ ^ĞŵĂŶĂ ĚŽ WĞƐĐĂĚŽ͕ ƋƵĞ ǀĂŝ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƌ ĚĞ ϭǑ Ğ ϭϱ ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ
ϮϬϮϭ͘
Mulheres líderes
E por falar em liderança, Ofélia Maria
ĂŵƉŝŐŽƩŽ Ġ ƉŝƐĐŝĐƵůƚŽƌĂͬĂƋƵŝĐƵůƚŽƌĂ Ğ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ĚƵĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ Ğŵ ^ĂŶƚĂ ĂƚĂƌŝŶĂ͗ Ă ƋƵŝƉĂƌ ;ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ĚŽƐ
ĂƋƵŝĐƵůƚŽƌĞƐ ĚŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ 'ĂƐƉĂƌͿ
e a ACAq (Associação Catarinense de
ƋƵŝĐƵůƚƵƌĂͿ͘
"Como somos 'apeixonados', estaŵŽƐďĞŵĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞŵ
Gaspar e em Santa Catarina. Nossa porƚĞŝƌĂĞƐƚĄƐĞŵƉƌĞĂďĞƌƚĂƉĂƌĂƌĞĐĞďĞƌŽƐ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂWŝƐĐŝĐƵůƚƵƌĂͬƋƵŝĐƵůƚƵƌĂΗ͕
ĂĮƌŵĂ͘
Ofélia relata que sua paixão pela piscicultura vem desde criança e assim que
teve oportunidade se tornou produtora,
junto com seu marido. Hoje eles têm
Ƶŵ ƐşƟŽ Ğŵ 'ĂƐƉĂƌ ĐŽŵ ϰϮ͕ϲ ŚĞĐƚĂƌĞƐ
de terra, sendo dois deles com lagoas de
tanque escavados, onde produzem, em
ŵĠĚŝĂ͕ϱϬŵŝůƋƵŝůŽƐƉŽƌĂŶŽ͘
ΗWŝƐĐŝĐƵůƚƵƌĂĚĞĐƵůƟǀŽƚĞŵŵƵŝƚŽ
envolvimento das mulheres, na organização e controle, na alimentação com
a elaboração de preparo dos peixes, no
atendimento, na Educação, ou seja, em
ǀĄƌŝĂƐĨƵŶĕƁĞƐΗ͘
 ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ Ğŵ ƋƵĞ ŚĄ ŵƵlheres fazendo diferença, a de pesquisa
ĐŝĞŶơĮĐĂ Ğ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŶŽ ƐĞƌǀŝĕŽ ƉƷblico ganham destaque.

Fernanda Queiróz e Silva é oceanóŐƌĂĨĂĞŵĞƐƚƌĞĞŵƋƵŝĐƵůƚƵƌĂĞWĞƐĐĂ͘
Ela também é técnica em Aquicultura
da Unidade de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Agricultura e Meio
ŵďŝĞŶƚĞ ĚĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ
:ŽŝŶǀŝůůĞ͘,ĄϭϭĂŶŽƐ͕&ĞƌŶĂŶĚĂĂƚƵĂĞǆclusivamente no campo prestando assistência técnica e extensão rural a dezenas
ĚĞĨĂŵşůŝĂƐŶŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ŽƋƵĞĚĞĮŶŝƟvamente não é pouca coisa.
ΗƚƵĂůŵĞŶƚĞŚĄŵƵŝƚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĂ
ŶŽƐƐĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ͗ ƉŝƐĐŝĐƵůƚŽƌĂƐ͕ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŵĠĚŝĐĂƐ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŝĂƐ͕
pesquisadoras, dentre outras tantas
inúmeras funções. Sempre que tenho a
oportunidade falo na sororidade, uma
apoiando e dando suporte às outras,
formando uma rede de contato, somando todas juntas em prol do sucesso na
WŝƐĐŝĐƵůƚƵƌĂΗ͕ĂĮƌŵĂ͘
Mesmo com todo esse currículo e exƉĞƌŝġŶĐŝĂ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ &ĞƌŶĂŶĚĂ ƌĞǀĞůĂ
que tem gente que ainda a vê como uma
mulher fora do seu "lugar". "A sensação
que tenho é que, infelizmente, somos
ƋƵĞƐƟŽŶĂĚĂƐĞŽŶŽƐƐŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĠ
colocado à prova a todo instante. Como
se o nosso lugar não fosse no campo".
Mas segundo ela mesma diz, tudo
ƚĞŵ ƐĞƵ ůĂĚŽ ƉŽƐŝƟǀŽ͕ Ğ Ž ĚĞůĂ Ġ Ă ĚĞ
estar cada dia mais capacitada e pronƚĂƉĂƌĂŽƐŶŽǀŽƐĚĞƐĂĮŽƐ͘ΗEƵŶĐĂƉĂƌŽ
ĚĞĞƐƚƵĚĂƌĞŵĞƋƵĂůŝĮĐĂƌƉĂƌĂĞŶƚƌĞŐĂƌ
um serviço de excelência para os piscicultores".

AQUACULTURA:
MÉTODO DE
GESTÃO QUE
ALIA NUTRIÇÃO
E MANEJO ELEVA
RESULTADOS NA
PRODUÇÃO DE
PESCADOS
PRODUTORES DE
PEIXES E CAMARÕES
PODEM AVALIAR
EM QUE NÍVEL
DE DESEMPENHO
SE ENCONTRAM,
E, COM ISSO,
PROMOVER
ADEQUAÇÕES EM
SUAS CRIAÇÕES
EŽŝŶǀĞƌŶŽ͕ŽĂƉĞƟƚĞĚŽƐƉĞŝxes e camarões diminui e o manejo deve ser personalizado para o
ƉĞƌşŽĚŽ͗ĐŽŵƌĂĕƁĞƐƋƵĞĂƵǆŝůŝĂŵ
na imunidade, temperatura adeƋƵĂĚĂĚĂĄŐƵĂĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĂŽƐŽů͘
Esse é momento de planejamento para a próxima safra, por isso
é importante que os aquacultores
aproveitem para serem estratégicos e aperfeiçoarem seus processos. Nesse contexto, produtores
de todo o Brasil podem contar
com auxílio de um sistema de
gestão, totalmente gratuito, deƐĞŶŚĂĚŽƉĂƌĂƉĞƌŵŝƟƌŐĂŶŚŽƐĚĞ
performance em seus negócios.
WŽƌŵĞŝŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ'ƵĂďŝĚĞ
ůƚŽĞƐĞŵƉĞŶŚŽ;^ŝŐĂĚͿƉƌŽĚƵtores de peixes e camarões podem avaliar em que nível de desempenho se encontram, e, com
isso, promover adequações em
suas criações. Todo o processo
pode ser acompanhado por meio
de conteúdos em texto e vídeo,
disponibilizados em plataformas
segmentadas por espécie e sistema de criação, e de uma matriz
composta por seis itens (NutriĕĆŽ͕ 'ĞŶĠƟĐĂ͕ DĂŶĞũŽ͕ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ŝŽƐƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞ'ĞƐƚĆŽͿ͘
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STARTUP DE COMERCIALIZAÇÃO
DE INSUMOS DO AGRO JÁ SOMA
R$ 35 MI EM OFERTAS B2B
EM OPERAÇÃO HÁ APENAS DOIS MESES NO BRASIL, A
AGRIACORDO, PLATAFORMA FOCADA EM REVENDAS,
COOPERATIVAS E INDÚSTRIAS, JÁ REÚNE MAIS DE 100 EMPRESAS
DO SETOR

campo
O mercado de insumos no Brasil é exƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĂĂƟǀŝĚĂĚĞ
ĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ ŶŽ WĂşƐ͕ ĂĮŶĂů ƐĞŵ ƐĞŵĞŶƚĞƐ͕ ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ͕ ĚĞĨĞŶƐŝǀŽƐ͕ ĂĚƵďŽƐ͕ ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ŶĆŽŚĄƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĚƵção. De acordo com a Associação Nacional
dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e
sĞƚĞƌŝŶĄƌŝŽƐ ;ŶĚĂǀͿ͕ ĞŶƟĚĂĚĞ ĐŽŵ ŵĂŝƐ
ĚĞϯϬĂŶŽƐ͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƋƵĞĐĞƌĐĂĚĞϲ͘ϱϬϬ
empresas estão autorizadas a comercializar insumos, um mercado que movimenta
ŶŽWĂşƐĐĞƌĐĂĚĞZΨϭϱϬďŝůŚƁĞƐƉŽƌĂŶŽ͘
Žŵ Ž ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƚƌĂǌĞƌ ŵĂŝƐ ĞĮĐŝġŶĐŝĂ
Ğ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞ Ă ĞƐƚĞ ƐĞŐŵĞŶƚŽ͕ ĐŽnectando em uma única plataforma venĚĞĚŽƌĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕Ġ
ƋƵĞĂŐƌŝĐŽƌĚŽ͕ƵŵŵĞƌĐĂĚŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ
exclusivo para comercialização de insumos
agrícolas, desembarcou no Brasil.
ŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŚĄ ĂƉĞŶĂƐ ĚŽŝƐ
ŵĞƐĞƐ͕ĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂũĄĐŽůĞĐŝŽŶĂďŽŶƐŶƷŵĞƌŽƐ͘ ƚĠ Ž ŵŽŵĞŶƚŽ ƐĆŽ ŵĂŝƐ ĚĞ ϭϬϬ
empresas cadastradas e aprovadas no
ŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ũĄĨŽƌĂŵŽĨĞƌƚĂĚŽƐŵĂŝƐĚĞZΨϯϱŵŝůŚƁĞƐĞŵƉƌŽĚƵƚŽƐ͘
De acordo com o líder das operações no
ƌĂƐŝů͕ŽĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĂŐƌƀŶŽŵŽ:ƵůŝŽĂǀĂůĂ͕ĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚŝŐŝƚĂůƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽ
resolver importantes problemas na cadeia
de distribuição, como por exemplo, o esƚŽƋƵĞ͘͞WƌŽĚƵƚŽƐƉĂƌĂĚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĐĂƉŝƚĂů
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ŝŶǀĞƐƟĚŽ Ăůŝ͘ WĞŶƐĂŶĚŽ Ğŵ
insumos que têm vencimentos na mesma
safra, isso pode criar muitos problemas e

prejuízo para as empresas”, destaca.
Ao conectar os vendedores e compradores em sua rede, a AgriAcordo amplia
Ă ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ͘ WŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕
muitas vezes uma empresa pode estar
com um estoque parado por falta de demanda em sua região, contudo, essa mesŵĂƐŽůƵĕĆŽƋƵĞĞƐƚĄƐŽďƌĂŶĚŽĂůŝĐŽŵƉƌŽmetendo o seu capital, pode estar em falta
em outros locais. Assim o raio de exposição para potenciais clientes é muito maior.
Ou seja, empresas de todo o Brasil.
É neste contato direto com as revenĚĂƐĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕ƋƵĞĂƐƚĂƌƚƵƉƉƌĞƚĞŶde ajudar as companhias ofertantes. “O
ƌĂƐŝůĨĂǌϱϬĂŶŽƐƋƵĞƚƌĂďĂůŚĂĚĂŵĞƐŵĂ
ĨŽƌŵĂ͗ Ž ǀĞŶĚĞĚŽƌ ǀĂŝ ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶĂƐ
empresas e não tem um canal digital hoje
para conectar todas elas. Nós acreditamos
que podemos ser esse elo que o mercado
ĞƐƚĄ ƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽ͘ dĂŵďĠŵ ĨƌŝƐĂŵŽƐ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƋƵĞĂƐĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐĞƌĞǀĞŶĚĂƐ
ƚġŵŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽĚĞĂƵǆŝůŝĂƌŽƉƌŽĚƵƚŽƌ
rural”, diz o líder de operações.
ŝŶĚĂ ƐĞŐƵŶĚŽ ĂǀĂůĂ͕ ĂŽ ƚĞƌ ƵŵĂ
plataforma onde consegue-se escoar de
ŵĂŶĞŝƌĂ ƐŝŵƉůĞƐ Ğ ƌĄƉŝĚĂ Ƶŵ ƉƌŽĚƵƚŽ͕
ƋƵĞĞƐƚĄƐŽďƌĂŶĚŽĞŵƵŵĞƐƚŽƋƵĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŚĂǀĞƌĄŵĂŝƐŇƵǆŽĞďĞŶĞİĐŝŽƐĂƚŽĚŽŽƐĞƚŽƌ͘͞ŽŵŽŶŽƐƐŽƐŝƐƚĞŵĂ
também vamos diminuir as perdas, meůŚŽƌĂƌĂĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ĞĨĂǌĞƌĂƐƐŝŵƵŵĂŐĞƐtão do estoque, que é um problema sério
em muitas empresas brasileiras”, reforça.

ação destes patógenos e adquire uma laǀŽƵƌĂŵĂŝƐƐĂĚŝĂĞŵĂŝƐƉƌŽĚƵƟǀĂ͘
͞ ŵĂŝŽƌ ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ Ġ ĂůĐĂŶĕĂĚĂ
ŶĆŽƐſƉĞůĂĞĨĞƟǀĂƉƌŽƚĞĕĆŽĚĂƐƉůĂŶƚĂƐ͕
mas também porque Bio-Imune conta
com a biossíntese de compostos promotores de crescimento vegetal em seu
processo exclusivo de produção, o que
ĞƐƟŵƵůĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂĐƵůƚƵƌĂ͕͟
explica Bernardo .
>ĂŶĕĂĚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚĞϮϬϭϵ͕ŝŽͲ/ŵƵŶĞ
ƉŽƐƐƵŝŽƌĞŐŝƐƚƌŽƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞϭϯƉĂtógenos que causam doenças em diferenƚĞƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ Ğŵ ƚŽĚŽ Ž ƉĂşƐ͘ WŽƌ ƐĞƌ Ƶŵ
ƉƌŽĚƵƚŽ ďŝŽůſŐŝĐŽ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ Ă ƉĂƌƟƌ
ĚŽŝƐŽůĂĚŽsϬϮĚĂďĂĐƚĠƌŝĂĂĐŝůůƵƐƐƵďƟůŝƐ͕ ŝŽͲ/ŵƵŶĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ďĂŝǆŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ
impactos ambientais, não provoca efeitos
toxicológicos nos aplicadores e consumidores e não desencadeia a seleção de
ƉĂƚſŐĞŶŽƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘WŽĚĞƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽ
em culturas perenes e anuais de qualquer
região do Brasil, graças aos endósporos
ĚŽŝƐŽůĂĚŽsϬϮ͕ƋƵĞƐĆŽĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ
resistentes às variações ambientais. Além
ĚŝƐƐŽ͕ƉŽƐƐƵŝĐĂƌġŶĐŝĂǌĞƌŽĞŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ

de aplicação, podendo ou não ser associado aos defensivos químicos.
WĂƌĂŽ'ƌƵƉŽsŝƫĂ͕/ŶŽǀĂĕĆŽĞŽŵpromisso com o Meio Ambiente são valores fundamentais. A criação e desenvolǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƐĞŵƵůƟƐƐşƟŽďŝŽůſŐŝĐŽ͕ĂůĠŵ
de ser uma tecnologia exclusiva, contribui
com a ausência de resíduos no produto
ĮŶĂů͘ƐƐŝŵ͕ĐŽůŽĐĂŶĚŽĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƵĂƐ
ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ŵĞůŚŽƌĞƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĂŵďŝĞŶtais, sociais e de governança – ESG, o
Grupo evidencia a sua estratégia de crescimento para os próximos anos.
ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ž 'ƌƵƉŽ sŝƫĂ Ġ ƵŵĂ
empresa de tecnologia de vanguarda e
ŝŶǀĞƐƚĞ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ZΨ ϭϰ ŵŝlhões em pesquisa e desenvolvimento
de suas tecnologias. As pesquisas são
desenvolvidas em seus laboratórios de
elevada tecnologia e em parceria com as
ŵĂŝƐƌĞŶŽŵĂĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ
do Brasil. Bio-Imune vem sendo desenǀŽůǀŝĚŽĚĞƐĚĞϮϬϭϰ͕ƌĞĐĞďĞŶĚŽŝŶƚĞŶƐŽƐ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ũƵŶƚŽ ĂŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ
elevada capacidade.

MULTISSÍTIO BIOLÓGICO CONTROLA
PINTAS E MANCHAS NO TOMATEIRO
TECNOLOGIA EXCLUSIVA DO GRUPO VITTIA PROTEGE PLANTAS
CONTRA PRINCIPAIS PATÓGENOS DA CULTURA, AUMENTA
PRODUTIVIDADE E CONTRIBUI PARA A DIMINUIÇÃO DO USO DE
DEFENSIVOS DE ALTA TOXIDADE
ĞŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ŶĂ
geração de empregos e para a indústria, a
ƚŽŵĂƟĐƵůƚƵƌĂŽĐƵƉĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞ
ŶŽƌĂƐŝů͗ŽƉĂşƐĠŽϵǑƉƌŽĚƵƚŽƌĚĞƚŽŵĂƚĞĞŵŶşǀĞůŵƵŶĚŝĂů;Ϯ͕ϱйͿ͕ƐĞŐƵŶĚŽĚĂĚŽƐĚĂ&K͕ĞĂĄƌĞĂĚĞƉůĂŶƟŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĂ
ϲϰŵŝůŚĞĐƚĂƌĞƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƉƌŽĚƵƚŽƌ
rural que investe nessa cultura sofre com
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĮƚŽƐƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐ ƋƵĞ ĐĂƵƐĂŵ
ƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞŝƐ͘
WĂƌĂ ĂƉŽŝĂƌ ĞƐƚĞ ƐĞŐŵĞŶƚŽ͕ Ž 'ƌƵƉŽ
sŝƫĂĐŽŶƚĂĐŽŵŽŝŽͲ/ŵƵŶĞ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚĂĞ
bactericida biológico da linha Biovalens.
Com formulação inovadora e superconcentrada com bactérias e metabólitos,
que atua diretamente na parte aérea das
ƉůĂŶƚĂƐ͘ ƐƚĞ ŵƵůƟƐƐşƟŽ ŵŝĐƌŽďŝŽůſŐŝĐŽ
tem aprovação do Ministério da AgriculƚƵƌĂ͕ WĞĐƵĄƌŝĂ Ğ ďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ;DWͿ
ƉĂƌĂŽŵĂŶĞũŽĚĞWŝŶƚĂͲƉƌĞƚĂ;ůƚĞƌŶĂƌŝĂ
ƐŽůĂŶŝͿ͕ WŝŶƚĂ ďĂĐƚĞƌŝĂŶĂ ;WƐĞƵĚŽŵŽŶĂƐ
ƐǇƌŝŶŐĂĞͿ Ğ DĂŶĐŚĂ ďĂĐƚĞƌŝĂŶĂ ;yĂŶƚŚŽŵŽŶĂƐ ǀĞƐŝĐĂƚŽƌŝĂͿ͕ ĚŽĞŶĕĂƐ ƋƵĞ ŶĆŽ
ƐŽŵĞŶƚĞ ƟƌĂŵ ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͕ ŵĂƐ ĚĞpreciam o valor do fruto no mercado consumidor.

“A cultura do tomate é de alto risco,
ƐƵƐĐĞơǀĞůĂŽĂƚĂƋƵĞĚĞƉƌĂŐĂƐĞĚŽĞŶĕĂƐ͘
WŽƌŝƐƐŽ͕ŽĨĞƌĞĐĞŵŽƐƵŵĂĂŵƉůĂƉƌŽƚĞĕĆŽ
e fortalecimento das plantas, que favorece o crescimento e, como resultado, o
produto melhora a sanidade e a qualidade da lavoura. O uso do Bio-Imune também contribui para a diminuição do uso
de defensivos de alta toxidade e reduz a
exposição dos técnicos e produtores aos
ƉĞƐƟĐŝĚĂƐ ƋƵşŵŝĐŽƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ
uma maior segurança alimentar, uma vez
que não possui risco de contaminação do
ĨƌƵƚŽ͕͟ ĂĮƌŵĂ ĞƌŶĂƌĚŽ sŝĞŝƌĂ͕ 'ĞƌĞŶƚĞ
ĚĞWƌŽĚƵƚŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐĚŽ'ƌƵƉŽsŝƫĂ͘
Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƌĞǀŝƐƚĂ ,ŽƌƟĨƌƵƟ
Brasil, em sua edição especial, lavouras
de tomate estão espalhadas em quatro
regiões brasileiras (Nordeste, Centro-OĞƐƚĞ͕^ƵĚĞƐƚĞĞ^ƵůͿ͕ĐŽŵϱϬŵŝůĞƐƚĂďĞlecimentos, dos quais boa parte é de gestão familiar, que dependem de uma boa
ƐĂĨƌĂƉĂƌĂŵĂŶƚĞƌĂƐĮŶĂŶĕĂƐ͘ƐƉĞƌĚĂƐ
causadas por pinta-preta, por exemplo,
ƉŽĚĞŵĐŚĞŐĂƌĂϳϴй͘hƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĂŶĞjo com Bio-Imune, o produtor controla a

WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR | 2021 I ENTREPOSTO 11

COOPERATIVA DE
FLORES CLASSIFICA
PROJETOS
SUSTENTÁVEIS COMO
“BONS NEGÓCIOS”
Mesmo em plena pandemia, a CooƉĞƌĂƟǀĂsĞŝůŝŶŐ,ŽůĂŵďƌĂǀĞŵŵĂŶƚĞŶĚŽ Ă ƐƵĂ ŵĞƚĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƌ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ZΨ
ϰ͕ϱ ŵŝůŚƁĞƐ ƉŽƌ ĂŶŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă
sustentabilidade em todo o seu parque
e na aquisição de novos equipamentos.
ĂƉƚĂĕĆŽ ĚĂ ĄŐƵĂ ĚĂ ĐŚƵǀĂ͕ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ
de painéis de energia fotovoltaica, rebocadores elétricos, material circulante
ƌĞƚŽƌŶĄǀĞů Ğ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ƌĞŶŽǀĄǀĞů͕
ĐŽůĞƚĂ ƐĞůĞƟǀĂ Ğ ŝŶŽǀĂĕĆŽ ŶŽ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƐĆŽ
alguns dos exemplos do uso correto dos
recursos.
A sustentabilidade pode ser um bom
negócio. O retorno, tanto para a nature-

ǌĂƋƵĂŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ƉŽĚĞŶĆŽƐĞƌŝŵĞĚŝĂƚŽ͕ŵĂƐʹĞŵĂŵďŽƐŽƐĐĂƐŽƐʹƐĞƌĄ
compensador. Não por acaso, a CoopeƌĂƟǀĂsĞŝůŝŶŐ,ŽůĂŵďƌĂ͕ĂŵĂŝƐĐŽŵƉůĞƚĂ
ĚŽƌĂƐŝů͕ĐŽŵĐĞƌĐĂĚĞϰϬϬƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐ
ĚĞŇŽƌĞƐĞƉůĂŶƚĂƐŽƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ƚĞŵƌĞƐĞƌǀĂĚŽĞŶƚƌĞZΨϰŵŝůŚƁĞƐ
ĞZΨϰ͕ϱŵŝůŚƁĞƐƉŽƌĂŶŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĞŵƉƌŽũĞƚŽƐƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐĞŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
de novos equipamentos que reduzam as
agressões ao meio ambiente.
ůĠŵ ĚĞ ƉĞƌŵŝƟƌ ŵĂŝƐ ĞĮĐŝġŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ͕ĞƐƐĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƚĞŵĐŽŶtribuído diretamente para a contenção
de custos, para a geração de novos empregos e para o avanço tecnológico, de

ĨŽƌŵĂ Ă ĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ
uma melhor harmonia entre o desenǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĞŽƵƐŽĐŽƌreto dos recursos naturais disponíveis.
͞,ĄĂůŐƵŶƐĂŶŽƐ͕ĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂǀĞŵ
desenvolvendo um plano estratégico de
ĞŝǆŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůƉĂƌĂďŽĂƉĂƌƚĞĚĞƐƵĂƐ
ações. Elaboramos um plano de trabaůŚŽʹĐŽŵƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ
em curto, médio e longo prazos – para
termos nossa própria sobrevivência
natural. Entre os projetos nos quais esƚĂŵŽƐ ŝŶǀĞƐƟŶĚŽ ĞƐƚĆŽ Ă ĐĂƉƚĂĕĆŽ ĚĂ
ĄŐƵĂĚĂĐŚƵǀĂĞŽĚĞƌĞƵƐŽĚĂĄŐƵĂ͖Ă
instalação de painéis fotovoltaicos para
ƐƵďƐƟƚƵŝƌ Ă ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉĞůĂ ƐŽůĂƌ͖

Ž ƵƐŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĐŽŶƐƚƌƵƟǀŽƐ ƋƵĞ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƌĞƵƟůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞĨŽƌŵĂƐ Ğ
ĚĞŵŽůŝĕƁĞƐ͖ Ă ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ ;ƉŽƌƚĂͲǀĂƐŽƐ Ğ ĐĞƐƚŽƐͿ ƌĞƚŽƌŶĄǀĞŝƐ͖ĂĐŽůĞƚĂƐĞůĞƟǀĂ͖ŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ğ Ă
ŽƉĕĆŽƉŽƌĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞŵĂƋƵŝŶĄƌŝŽƐ
ĐŽŵ ŵĂŝŽƌ ĞĮĐŝġŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ͘ ůĠŵ
disso, ainda mantemos uma reserva leŐĂů ʹ ƵŵĂ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ϯϬ ŚĞĐƚĂƌĞƐ
ĚĞŵĂƚĂŶĂƟǀĂͲ͕ƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞŵŽƐƉĂƌĂ
manter um pulmão verde e corredor da
ĨĂƵŶĂĞĚĂŇŽƌĂŶĂƌĞŐŝĆŽĚĞ,ŽůĂŵďƌĂ͕͟
ĞǆĞŵƉůŝĮĐĂ:ŽƌŐĞWŽƐƐĂƚŽ͕KĚĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂsĞŝůŝŶŐ,ŽůĂŵďƌĂ͘

ĞƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĚŽƐŶŽƐƐŽƐƉŽŵĂƌĞƐ͘
De acordo com o professor José
WĂƵůŽ DŽůŝŶ͕ ĚŽ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ĚĞ ďŝŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĂ ^>Yͬ
h^W͕ ĚĞ WŝƌĂĐŝĐĂďĂͬ^W͕ ŶĂƐ ƷůƟŵĂƐ ĚĠcadas houve uma reviravolta no mundo
da citricultura, com a concentração da
produção em um grupo menor formado
por grandes produtores, e uma redução
acentuada de médios e pequenos citricultores, impactando na estagnação das
ĄƌĞĂƐ͘ ͞K ĚĞƐĨĞĐŚŽ ĚĞƐƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĨŽŝ
ŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂĚĠĐĂĚĂĚŽƐĂŶŽƐϮϬϬϬ͘/ƐƐŽ
impactou bastante no setor segundo
muitos analistas”, diz.

ĄƌĞĂĚĞĐƵůƟǀŽĚŽƐĐŝƚƌŽƐŚŽũĞŶŽ
WĂşƐ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉŽƌ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϳϬϮ ŵŝů
ŚĞĐƚĂƌĞƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ĚĂĚŽƐ ĚŽ /ŶƐƟƚƵƚŽƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞ'ĞŽŐƌĂĮĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ
;/'Ϳ͘^ĞŐƵŶĚŽDŽůŝŶ͕ŵĞƐŵŽŽƌĂƐŝů
sendo o maior produtor e exportador
do mundo nesse segmento, em termos
ĚĞ ĄƌĞĂ ŽĐƵƉĂĚĂ ŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŶĆŽ ƐĆŽ
ŵƵŝƚŽĂŶŝŵĂĚŽƌĞƐ͘͞ĄƌĞĂƉůĂŶƚĂĚĂĚĂ
ůĂƌĂŶũĂ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŶĆŽƉĂƐƐĂĚĞϱϬϬ
ŵŝů ŚĞĐƚĂƌĞƐ ŶŽ WĂşƐ͕ ũĄ Ă ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĞƐƚĄĞŵŵĂŝƐĚĞϵŵŝͬŚĂ͕ĂƐŽũĂĞŵ
ŵĂŝƐĚĞϯϴŵŝͬŚĂĚĞŚĞĐƚĂƌĞƐ͕͟ĚĞƐƚĂĐĂ
o professor.

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL CONTRIBUI
COM OS DESAFIOS
DA CITRICULTURA
BRASILEIRA
NOVAS TECNOLOGIAS COMO AS DA STARTUP ADROIT ROBOTICS
MELHORAM O DESEMPENHO E GERAM INFORMAÇÕES EXATAS
E LOCALIZADAS CONTRIBUINDO COM NOVAS SOLUÇÕES PARA A
AGRICULTURA DE PRECISÃO

O Brasil tem papel de destaque mundialmente quando o assunto é produção de alimentos. Hoje estamos entre
os maiores exportadores de proteínas,
ŐƌĆŽƐ Ğ ĮďƌĂƐ͘ Žŵ ĂƐ ĨƌƵƚĂƐ ĐşƚƌŝĐĂƐ
também não é diferente. Laranjas, limões, limas e tangerinas são variedades
ĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞƋƵĞĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĂƌŽƟŶĂ
do brasileiro, e de milhares de pessoas
espalhadas pelo planeta. Um dos produtos de destaque deste setor é o suco de
laranja, segmento que também coloca o
país em posição diferenciada.
De acordo com o Comex Stat, em
ϮϬϮϬ͕ ŽƐ ĞŵďĂƌƋƵĞƐ ĚŽ ůşƋƵŝĚŽ ƐƵƉĞ-

ƌĂƌĂŵ h^Ψ ϭ͕ϰ ďŝůŚĆŽ͘ :Ą ŶŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ
ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ Ă ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ ũĄ
ƐƵƉĞƌĂ Ğŵ Ϯϭ͕Ϯй Ž ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ŶŽ ŵĞƐmo período do ano passado. Segundo a
ŝƚƌƵƐZ͕ŽƌĂƐŝůƌĞƐƉŽŶĚĞƉŽƌϳϵйĚŽ
suco de laranja comercializado no mundo.
Com este protagonismo, a responsabilidade também aumenta. Se os
agropecuaristas brasileiros serão os
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ Ğŵ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ
uma população crescente que, segunĚŽ Ă KEh͕ Ğŵ ϮϬϱϬ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĚĞ ϵ͕ϳ
ďŝůŚƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ƐĞƌĄƉƌĞĐŝƐŽŶĞƐƚĞƐ
ƉƌſǆŝŵŽƐϮϵĂŶŽƐŵĞůŚŽƌĂƌĂĞĮĐŝġŶĐŝĂ
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alimentos

ALIMENTOS AFRODISÍACOS PARA
APIMENTAR A RELAÇÃO
WĂƌĂ ŵƵŝƚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ͕ ĐŽŵŝĚĂ Ğ ƐĞǆŽ
são dois prazeres que costumam andar de
ŵĆŽƐĚĂĚĂƐ͘WŽƌŝƐƐŽ͕ŶĆŽĠĚĞƐĞĂĚŵŝƌĂƌ
que em diversas culturas, dos persas até
os astecas, as comidas afrodisíacas têm
sido usadas para impulsionar o desejo sexual.
WƌĞƉĂƌĂŵŽƐ ĂƋƵŝ ƵŵĂ ƉĞƋƵĞŶĂ ůŝƐƚĂ
ĐŽŵĂůŐƵŶƐĚĞůĞƐ͘ŽŶĮƌĂ͊
DŽƌĂŶŐŽƐ
Existe uma lenda que diz que os moƌĂŶŐŽƐ ƟǀĞƌĂŵ ŽƌŝŐĞŵ ŶĂƐ ůĄŐƌŝŵĂƐ ĚĞ
Afrodite, que caíram em forma de coração, assim que ela soube da morte do seu
amante Adonis. E por isso, a fruta é tão
associada ao sexo, amor e paixão. Mas
atualmente, os morangos são considerados comidas afrodisíacas porque são ricos
em vitamina C, que é importante para a
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŚŽƌŵƀŶŝŽƐƐĞǆƵĂŝƐĞĚĞŶĞƵrotransmissores químicos no cérebro que
aumentam a libido, além é claro, de ajudar
a manter o seu sistema imunológico sauĚĄǀĞů͘
WŝŵĞŶƚĂƐǀĞƌŵĞůŚĂƐ
A capsaicina, uma substância química
encontrada em pimentas vermelhas, elas
Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ĂƌĚŽƌ Ğ ƚĂŵďĠŵ ƉŽƌ

ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ ƐĂŶŐƵşŶĞĂ Ğ ĞƐƟmular as terminações nervosas, fazendo
com que você se sinta mais excitado. Ela
ĞƐƟŵƵůĂ ĂŝŶĚĂ ĂƐ ƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐ ŶĞƌǀŽƐĂƐ
da língua, liberando adrenalina.
KƐƚƌĂƐ
As ostras levam a fama de serem afrodisíacas por terem a forma dos órgãos
genitais femininos. No entanto, as ostras
contêm altos níveis de zinco, substância
que pode melhorar o desejo sexual aumentando a produção de testosterona.
ůĂƐƚĂŵďĠŵĐŽŶƚġŵƟƌŽƐŝŶĂ͕ƵŵŶƵƚƌŝĞŶte que ajuda na produção de dopamina,
que quando em baixa no organismo pode
causar uma queda na libido.
ĕĂĨƌĆŽ
A história deste alimento afrodisíaco
remonta a Cleópatra. Dizem que ela se
banhava em leite com infusão de açafrão
ƉĂƌĂ ĮĐĂƌ ĂŝŶĚĂ ŵĂŝƐ ƐĞĚƵƚŽƌĂ Ğ ĚĞƐƉĞƌƚĂƌ Ž ĚĞƐĞũŽ ĚŽƐ ŚŽŵĞŶƐ͘ :Ą ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ
recentes, mostraram que o açafrão ajuda
a aumentar a mobilidade dos espermatozóides e pode diminuir alguns dos efeitos
colaterais sexuais causados pela ingestão
ĚĞĐĞƌƚŽƐĂŶƟĚĞƉƌĞƐƐŝǀŽƐ͘

ďĂĐĂƚĞ
No idioma asteca a palavra ?ahuaĐĂƚů͍ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƚĞƐơĐƵůŽ͕ŵĂƐƐƵĂĨĂŵĂĚĞ
alimento afrodisíaco vai muito além do
nome.
KĂďĂĐĂƚĞƉŽƐƐƵŝĂůƚŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĄĐŝĚŽ
fólico, vitamina B9 (que fornece energia
ƉĂƌĂŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽͿĞǀŝƚĂŵŝŶĂϲ;ƋƵĞĂũƵĚĂŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶĂͿ͘WŽƌŝƐƐŽ͕
ele é considerado uma das comidas afrodiƐşĂĐĂƐŵĂŝƐĞĮĐĂǌĞƐ͘
^ĂůŵĆŽ
O salmão é uma das mais conhecidas
ĐŽŵŝĚĂƐ ĂĨƌŽĚŝƐşĂĐĂƐ͕ ũĄ ƋƵĞ Ġ ƌŝĐŽ Ğŵ
ƀŵĞŐĂͲϯ͕ ƐƵďƐƚąŶĐŝĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶĆŽ Ɛſ
ƉĂƌĂŵĂŶƚĞƌŽĐŽƌĂĕĆŽƐĂƵĚĄǀĞů͕ŵĂƐƋƵĞ
também ajuda a aumentar a libido, forneĐĞŶĚŽŽƋƵĞĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽ
de estrogênio, testosterona e progesterona.
DĞů
,ŝƉſĐƌĂƚĞƐ͕ ŶĂ 'ƌĠĐŝĂ ŶƟŐĂ͕ ƟŶŚĂ Ž
costume de prescrever o mel para aumentar o vigor sexual. E não é pra menos. Ele
contém boro, mineral que ajuda a regular
os níveis hormonais, e o óxido nítrico, que
ĂũƵĚĂ Ă ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ž ŇƵǆŽ ƐĂŶŐƵşŶĞŽ ĚƵrante a excitação.

agro
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OTIMISTA E INCERTO:
  ʹͲʹʹ
Os últimos dois anos foram um
misto de incertezas, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, dentro e fora
do agronegócio. Empresas abriram,
deram certo, prosperaram, outras demitiram e encerraram histórias. Mas,
ĐŽŵŽƐĞƌĄĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂŐŽƌĂ͍ƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚĄƌĞĐĞďĞŶĚŽŝŵƵŶŝǌĂĕĆŽĐŽŵ
as vacinas, alguns setores retomam
suas atividades, outros ainda estão
freados, e o nosso agro como fica?
WƌŝŵĞŝƌŽǀĂŵŽƐǀĞƌĐŽŵŽĞƐƚĂŵŽƐ͘
O setor no Brasil consolidou-se como
um dos mais eficientes do mundo,
ƉŽĚĞŶĚŽ ĐŚĞŐĂƌ Ă ϮϬй Ž ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŐĞƌĂůŶŽƐĞƚŽƌĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞŵϮϬϮϭ͕ĞĚĞǀĞƌĄĂŵƉůŝĂƌ
ƐĞƵƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĂƚĠϮϬϮϮ͘KƐĚĂĚŽƐ
coletados pela ABIMAQ representam
uma alta acelerada no primeiro seŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϮϭ͕ĞĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĠƋƵĞ
os números continuem crescendo até
o final do ano.
WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ž şŶĚŝĐĞ ĚĞ ĐŽŶfiança do agro confirma o positivismo
ŶŽ ƐĞƚŽƌ ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ğ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶtos, divulgado pela Federação das
/ŶĚƷƐƚƌŝĂƐ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ
;&ŝĞƐƉͿ͕ƋƵĞƌĞŐŝƐƚƌŽƵĂůƚĂŶŽƐĞŐƵŶĚŽ
trimestre do ano. O indicador marcou
ϭϭϵ͕ϵƉŽŶƚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ͕ŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂůƚĂ ĚĞ Ϯ͕ϰ ƉŽŶƚŽƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽƐƚƌġƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐŵĞƐĞƐĚŽĂŶŽ͘WĞůĂ

metodologia do índice, pontuações
ĂĐŝŵĂĚĞϭϬϬƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽ
ƵŵĐĞŶĄƌŝŽĚĞŽƚŝŵŝƐŵŽĞŶƚƌĞŽƐĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽƐĚĂĐĂĚĞŝĂĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ͘^Ğgundo o diretor do Departamento do
Agronegócio da Fiesp, Roberto Betancourt, essa confiança acompanha os
sinais de retomada da economia, abalada pela crise gerada pela pandemia
ĚĞŽǀŝĚͲϭϵ͘
:ĄƚşŶŚĂŵŽƐĞŶƚĆŽĂŽǀŝĚͲϭϵ͕ůŝƚĞralmente em circulação pelo ar e pela
economia mundial, vieram as variaĕƁĞƐ ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͘ ^ŝŵ͕ ĞůĂƐ ĞǆŝƐƚĞŵ ƚŽdos os anos, mas em tempos em que
ĂƐ ĐŽŝƐĂƐ ũĄ ĂŶĚĂǀĂŵ ĨƌĂŐŝůŝǌĂĚĂƐ͕ Ġ
ainda pior o impacto. Os eventos cliŵĄƚŝĐŽƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ͕ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ƌĞcorrentes e com difícil previsibilidade,
podem afetar o sucesso da safra, pois
impacta diretamente na redução de
produtividade, especialmente quando enfrenta longos períodos de seca.
WƌĞũƵĚŝĐĂŶĚŽĂƐƐŝŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉůĂŶƚĂƐ ŽƵ ƋƵĂŶĚŽ ŚĄ ĐŚƵǀĂƐ
intensas, dificultando o planejamento, proporcionando atrasos de plantio
e colheita, por exemplo. Foi mais um
ďĂůĚĞĚĞĄŐƵĂĨƌŝĂĞŵŵƵŝƚŽƉƌŽĚƵƚŽƌ
e, também, na indústria.
Mas, também temos o que celebrar, por exemplo, nestes dois últimos
anos de pandemia, a agricultura bra-

sileira deu um salto em inovação para
garantir o abastecimento neste período. As soluções digitais incluem desde
o uso de imagens captadas por drones
e satélites, passando pelo geoprocessamento e inteligência artificial, até
ŵĄƋƵŝŶĂƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ͘ EŽ ƌĂƐŝů͕ Ž
ĐŽŵĠƌĐŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ŵŽƐƚƌŽƵ ĐŽŵŽ
as tecnologias digitais podem colaborar para um ambiente mais aberto e produtivo durante situações de
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘ K ĐĞŶĄƌŝŽ ƚŽĚŽ ƚƌŽƵǆĞ Ă
demanda de sistemas digitais no meio
rural, algo que levaria muitos anos, e
que positivamente foi acelerado com
a chegada do novo vírus.
WŽƐƚŽ ƚƵĚŽ ŝƐƐŽ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞŵŽƐ
pensar daqui para a frente? Afinal,
ϮϬϮϭ ĐĂŵŝŶŚĂ ƉĂƌĂ ƐĞƵ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͘ WĂƌĂ ϮϬϮϮ͕ ƉƌŽũĞƚĂͲƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
muito otimista, um crescimento do
WƌŽĚƵƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽ;W/ͿĚŽƐƉƌŝŶcipais segmentos (arroz, milho, soja
e derivados, açúcar, etanol e os três
ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĐĂƌŶĞƐͿ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶĂ ŐĞƌĂção de empregos, apesar da mecaniǌĂĕĆŽ͘ KƵƚƌŽ ƉŽŶƚŽ ĨĂǀŽƌĄǀĞů ƉĂƌĂ Ž
próximo ano é que, com o avanço da
ǀĂĐŝŶĂĕĆŽ͕ ƐĞƌĄ ƉŽƐƐşǀĞů Ă ƌĞƚŽŵĂĚĂ
de eventos presenciais – força motriz
do setor e ferramenta essencial para a
conexão entre produtores e empresas
que formam a cadeia do agronegócio.

Essa possível retomada dos eventos presenciais anima empresas e
ƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐ͕ũĄƋƵĞƐĆŽĚŽŝƐĂŶŽƐƐĞŵ
eventos, um perfil de público muito
adepto ao “ver de perto”, característica que permite às empresas um relacionamento mais próximo com os
ĐůŝĞŶƚĞƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŝŵĂŐŝŶŽƋƵĞĂǀŽůƚĂ ƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞ ƚĞƌĄ ďŽĂ ĂĚĞƌġŶĐŝĂ
do público, e cabe às empresas, organizadoras e visitantes, garantir que os
protocolos de segurança sejam cumpridos em respeito à saúde de todos.
WŽƵĐŽ Ă ƉŽƵĐŽ ŽƐ ǀĂŐƁĞƐ ǀĆŽ ǀŽůƚĂŶdo aos trilhos originais.
É possível finalmente começar a
enxergar uma luz no fim do túnel, mas
é preciso ter cautela. A falta de peças
e componentes para a indústria de
ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕
por exemplo, ainda é um fantasma
que assombra o setor e tem provocado atrasos nas entregas e aumento nos preços de equipamentos. O
ĐĞŶĄƌŝŽ ƉĂƌĂ ϮϬϮϮ Ġ ŽƚŝŵŝƐƚĂ͕ ƉŽƌĠŵ
ŝŶĐĞƌƚŽ͘ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĞ
outros setores, não parou. Toda a demanda ficou reprimida, gerando alta
no preço da matéria-prima e atrasos
nas finalizações. Hoje a recomendação é para que os agricultores antecipem as compras, garantindo preços
reduzidos e entrega.
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EMPRESA DE
PROTEÇÃO DE
CULTIVOS MANTÉM
CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL
ROTAM DO BRASIL MAIS UMA VEZ CONQUISTA O SELO GREAT
ȍ Ȏ  
TRABALHAR NO AGRONEGÓCIO

Segundo os dados mais recentes
ĚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ WĞĐƵĄƌŝĂ Ğ ďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ Ž sĂůŽƌ ƌƵƚŽĚĂWƌŽĚƵĕĆŽŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ;sWͿ
ĚĞϮϬϮϭ͕ƋƵĞŵŽƐƚƌĂĂĞǀŽůƵĕĆŽĚŽ
desempenho das lavouras e da peĐƵĄƌŝĂ͕ ĞƐƚĄ ĞƐƚŝŵĂĚŽ Ğŵ ZΨ ϭ͕ϭϬϵ
ƚƌŝůŚĆŽ͕ ϵ͕ϴй ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĂŽ ĚŽ ĂŶŽ
passado.
Se este importante setor para
economia segue avançando é graças a sinergia entre os produtores
e as agroindústrias que nos últimos

anos tem investido em inovação,
tecnologia e principalmente pessoas.
Uma das empresas é a Rotam
do Brasil, multinacional focada em
pesquisa, melhoria e desenvolvimento de defensivos agrícolas, que
tem atraído a atenção de talentos
ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ WĞůŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ĂŶŽ Ă
companhia recebe o selo Great
WůĂĐĞ ƚŽ tŽƌŬ ʹ 'Wdt ;ſƚŝŵŽ ůƵŐĂƌ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂůŚĂƌͿ ĚĂ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ
global que apoia organizações em

todo o mundo a obter melhores resultados através de uma cultura de
confiança, alto desempenho e inovação.
Segundo o gerente geral Brasil,
'ĂďƌŝĞůĚĞ>ŝŵĂWŝĐŽƐƐĞ͕ƉĂƌĂĂZŽtam, a recertificação é o reflexo de
ƵŵĂ ŐĞƐƚĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉƌĞŽĐƵƉĂda com as pessoas, zelando por um
bom ambiente de trabalho e boas
ƉƌĄƚŝĐĂƐ͘ŝŶĚĂƐĞŐƵŶĚŽĞůĞ͕ŽƵǀŝƌĞ
ĚŝĂůŽŐĂƌĐŽŵŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĠĨƵŶdamental.

“Hoje, somos uma empresa
'Wdt͕ƋƵĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶŽƐƐĂƐĂĕƁĞƐ
como efetivas e em linha com as
ŵĞůŚŽƌĞƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ ZĞcentemente, fomos eleitos como a
ϴǐŵĞůŚŽƌĞŵƉƌĞƐĂĚŽŐƌŽ͕;ŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐͿ͕ ƉĞůĂ
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ 'WdtͲϮϬϮϭ͘ /ƐƚŽ
mostra que temos muito mais acertos do que erros, que nosso time
é excepcional, engajado e focado”,
destaca.

meio das filiais é a forma mais eficiente. “Estamos estruturando esse canal
de atendimento e relacionamento
para disponibilizar as melhores soluções tecnológicas, entendendo de perto cada mercado”, afirma.
A fixação da filial no Mato Grosso,
visa ser um local ideal para receber
os clientes, potencializando a atua-

ção junto aos parceiros de tecnologia
e principalmente possuir profissionais
para contato mais efetivo tanto em suporte como em novas implantações.
“A expectativa é que possamos gerar
mais negócios nessas regiões que precisam de um apoio tecnológico e presença das empresas como a nossa”,
acrescenta Campos.

GATEC AMPLIA
OPERAÇÕES NO BRASIL
COM NOVAS FILIAIS
EMPRESA DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO INAUGURA FILIAL EM MATO
GROSSO OBJETIVANDO ESTAR MAIS PRÓXIMO DOS CLIENTES

O Brasil possui um território de dimensões continentais e essa fama não
é à toa. Somos o quinto maior país do
mundo em extensão territorial com
ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϴ͕ϱ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ Ŭŵϸ͕ ĨŝĐĂŶĚŽ
ĂƚƌĄƐĂƉĞŶĂƐĚŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ŚŝŶĂ͕ ĂŶĂĚĄ Ğ ZƷƐƐŝĂ͘ DĞƐŵŽ ĐŽŵ Ž
avanço da internet, em algumas regiões o acesso ainda é lento e demorado
aos brasileiros principalmente em caso
de suporte técnico remoto, sendo muiƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ž ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ
do especialista até o local.
WĂƌĂŵĂŝŽƌĂŐŝůŝĚĂĚĞŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶto aos seus clientes nestas situações, a
'ƚĞĐ'ĞƐƚĆŽŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů^ͬʹĞŵpresa de consultoria, treinamento, desenvolvimento e integração de sisteŵĂƐƉĂƌĂŽƉĂƌĂŽƐĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƐ͕ĞƐƚĄ
expandindo sua presença nacional.

KƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂƐƐŽũĄĨŽŝĚĂĚŽ͕Ă'Ătec acaba de inaugurar uma filial em
Mato Grosso, estado escolhido estrategicamente por sua localização
privilegiada. Segundo Marcelo Costa
Campos, gerente da nova unidade, a
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌĄĂƉƌĞƐĞŶĕĂŝŶůŽĐŽ
de profissionais para que possam prestar um suporte específico e principalmente implantar novidades com um
melhor custo-benefício aos clientes.
“Entendendo e conhecendo a estrutura de cada cliente, é muito importante para que a operação e negócio não
sofram impactos, trazendo resultados
ŵĂŝƐƌĄƉŝĚŽƐĂĞůĞƐ͕͟ĚĞƐƚĂĐĂ͘
Ainda segundo Campos, como o
Brasil é um país repleto de oportunidades, é preciso estar presente e próximo aos clientes e a expansão por

máquinas e equipamentos
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COMO GARANTIR O ISOLAMENTO TÉRMICO
E QUALIDADE DO ARMAZENAMENTO NAS
CÂMARAS FRIAS INDUSTRIAIS
Muitos produtos, como frutas, legumes, pescados e vacinas, por exemplo, precisam ser acondicionados em
ambientes refrigerados. O objetivo é
que, armazenados por um período tal
em uma temperatura determinada, de
acordo com as necessidades específicas individuais, os produtos tenham
ŵĂŝŽƌ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ͘ WĂƌĂ ŝƐƚŽ͕ ĂƐ
indústrias utilizam a câmara fria, considerada um dos equipamentos mais
importantes para garantir o isolamento térmico e manter a conservação dos
itens.
Fazer o controle de temperatura
das câmaras frias, no entanto, não é
ƚĂƌĞĨĂ ĨĄĐŝů͘ &ŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ ƐĠƌŝĞ

de equipamentos que auxiliem no
isolamento do ambiente e impeçam a
entrada de calor no espaço interno, é
preciso criar uma verdadeira barreira
protetora dos insumos.
“Quando o local sofre com a entrada de calor, é possível que a câmara
frigorífica tenha infiltrações que poĚĞŵ ĐĂƵƐĂƌ ŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͕
por exemplo. Além disso, a falta de
vedação das paredes ou portas isolantes e a abertura destas por longos
períodos ocasiona a entrada de calor
no espaço e pode resultar em um problema sério, como perda dos produtos
Ğ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽƐ͘ WŽƌ ĞƐƐĂ ƌĂǌĆŽ͕
é importante contar com equipamen-

ƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵŵĄǆŝŵĂǀĞĚĂĕĆŽĞŽ
isolamento térmico industrial, como é
ŽĐĂƐŽĚĞƵŵĂƉŽƌƚĂƌĄƉŝĚĂ͕͟ĐŽŵĞŶƚĂ
Giordania R. Tavares, diretora executiva da Rayflex.
A executiva explica que, para a montagem de uma câmara frigorífica, seja
ƉĂƌĂĞƐƚŽĐĂŐĞŵĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐũĄƌĞƐĨƌŝĂdos ou congelados, é importante definir o fluxo e o nível de rigorosidade.
“As movimentações que acontecem
em uma câmara fria industrial precisam de agilidade. O principal desafio
encontrado em locais voltados para o
isolamento térmico e que necessitam
de uma alta taxa de movimentação é
justamente preservar essa temperatu-

ra com a abertura e fechamento das
portas”, diz Giordania.
E são as portas um dos principais
equipamentos dessas câmaras frias.
“Geralmente o acesso a esses locais é
feito com o uso de uma empilhadeira
ou paleteira. O recomendado é que as
portas tenham abertura e fechamento
ŵƵŝƚŽƌĄƉŝĚŽŽƵƋƵĞŶĆŽƉƌĞĐŝƐĞŵĚĞ
intervenção direta do homem, como
as da Rayflex, que podem ser acionadas também por botoeira, puxador,
controle remoto e laço de indução.
^Ğŵ ŝƐƐŽ͕ Ƶŵ ŽƉĞƌĂĚŽƌ ƉƌĞĐŝƐĂƌĄ ĚĞƐcer do pallet para fechar a porta”, finaliza a executiva.
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logística e transporte

INSPEÇÃO PORTUÁRIA É FUNDAMENTAL NO
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE GRÃOS
Segundo recente levantamento da
ƐĂĨƌĂĚĞϮϬϮϬͬϮϬϮϭĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂŽŵpanhia Nacional de Abastecimento (CoŶĂďͿ͕ĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŐƌĆŽƐŶŽWĂşƐĚĞǀĞƌĄ
ĮĐĂƌĞŵϮϱϰŵŝĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
:ĄŽƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞŵŝlho, soja e farelo de soja devem alcançar
ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϭϮϰ͕ϵϳŵŝ ĚĞ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘ ŝĂŶƚĞ ĚĞƐƐĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ƋƵĞ ƉĂƐƐĂƌĄ ƉĞůŽƐ
portos brasileiros é fundamental que
compradores e embarcadores tenham
atenção com a qualidade dos produtos.
WĂƌĂŝƐƐŽŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽ'ĞŶĞƐŝƐ'ƌŽƵƉƐĞ
mostram tão importantes, pois a empreƐĂŐĂƌĂŶƚĞĂĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐŶŽ
momento do embarque.
De acordo com Fernando Souza, Eng.
ŐƌƀŶŽŵŽĞŐĞƌĞŶƚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŶŽ'ĞŶĞsis Group, o papel do inspetor é ser os
‘olhos do cliente’ no local de embarque
evitando qualquer discordância em relaĕĆŽĂŽƋƵĞĨŽŝĮƌŵĂĚŽĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽĞŶƚƌĞ
traders e compradores. “Nosso trabalho
ĠŐĂƌĂŶƟƌĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞƉĂƌĂ
ŽĐůŝĞŶƚĞĮŶĂů͕ĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞguem todos os protocolos exigidos pela

legislação do setor”, aponta.
/ŶƐƉĞĕĆŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂĚŽŶĂǀŝŽ
O trabalho de inspeção inicia-se bem
antes da chegada do navio, uma vez que
a empresa deve estar em dia com todos
os credenciamentos exigidos pelos órŐĆŽƐĮƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĞƐ͘ŽƌĞĐĞďĞƌĂŶŽŵĞĂção o navio passa a ser monitorado e seu
status é diariamente comunicado. Na
ĂƚƌĂĐĂĕĆŽĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂǀŝƐƚŽƌŝĂŽĮĐŝĂů
onde são checadas as condições de limpeza e manutenção dos porões e, duranƚĞ Ž ĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĆŽ ƌĞƟƌĂĚĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐƉĂƌĂĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͘
ŽĮŶĂůĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂĠ
ƐƵďŵĞƟĚĂăĂŶĄůŝƐĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĆŽĞŵŝƟĚŽƐŽƐĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ
de peso e qualidade. “Temos que estar
atentos a todos os fatores que possam
contaminar a carga, como por exemplo,
se o navio anteriormente transportou
ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐŽƵŽƵƚƌŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐƋƵĞƉŽƐsam trazer danos a carga”, reforça Souza.

STARTUP PROMETE SER
SOLUÇÃO DE ECONOMIA
PARA FROTAS
“0,1 KM/LITRO QUE DETERMINADO MOTORISTA DE CAMINHÃO
MELHORA EM SEU CONSUMO, REPRESENTA ATÉ R$1.600/MÊS EM
ECONOMIA”, AFIRMA FUNDADOR DA GASOLA
Reduzir custos para as transportadoras e aumentar o lucro dos postos
de combustível. Este é o objetivo da
Gasola, plataforma digital criada para
o controle de gestão e usada como
aplicativo por motoristas na hora do
abastecimento. Em dois anos de ativiĚĂĚĞ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ Ă ƐƚĂƌƚƵƉ ũĄ ƌĞĂůŝǌĂ
ĐĞƌĐĂĚĞZΨϭϬŵŝůŚƁĞƐĞŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ
financeiras por mês.
A Gasola faz a gestão de combustíveis sem cobrar taxas dos postos, o
que viabiliza um valor mais baixo na
hora do abastecimento dos veículos
de frota.
O fundador da Gasola, Ricardo LerŶĞƌ͕ĂĨŝƌŵĂƋƵĞĐĞƌĐĂĚĞϱϬйĚŽƐĐƵƐtos de uma transportadora são com
combustível e a utilização da plataforŵĂ ŐĂƌĂŶƚĞ ƵŵĂ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞ ϳ Ă ϰϬ

centavos por litro. Ele ressalta que a
economia gerada com esses descontos
é aproximadamente cinco vezes maior
que o valor de contratação da startup.
“Somos uma plataforma web e
aplicativo móvel capaz de estreitar de
forma dinâmica e objetiva a relação direta entre transportadoras e postos, a
fim de gerar melhores opções de negociações, menores custos e melhores
margens.” – Ricardo Lerner, fundador
da Gasola.
Em outros meios de pagamentos,
como o cartão de abastecimento, por
exemplo, a empresa que oferece o
cartão de frota cobra uma taxa – que
ŐŝƌĂ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ ϯ͕ϱй ĂŽƐ ƉŽƐƚŽƐ ĚĞ
combustíveis. Além disso, o depósito
ĚŽǀĂůŽƌĠĨĞŝƚŽĞŵĂƚĠϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂ
venda. “As altas taxas cobradas, soma-

das ao alto prazo de pagamento, limita
os postos a darem descontos para as
transportadoras. Com a Gasola, não.
Mesmo os postos dando descontos
para as transportadoras, eles ainda aumentam sua margem de venda. Todo
mundo sai ganhando”, declara.
O sistema da Gasola funciona da
ƐĞŐƵŝŶƚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ͗ Ž ŵŽƚŽƌŝƐƚĂ ĐĂĚĂƐtrado pela transportadora acessa o
ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽĞŐĞƌĂƵŵƚŽŬĞŶ͘KĨƌĞŶƚŝƐƚĂ
verifica as informações e valida esse
abastecimento. Neste momento, uma
conta corrente digital entre a transportadora e o posto é criado para que
possam se pagar diretamente. No final
do período negociado, o posto anexa
a nota fiscal e a transportadora consegue fazer o pagamento direto, sem
intermediação de cartões.

ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ƐƚĂƌƚƵƉ ƚĞŵ ϯϬϬ
postos de combustíveis credenciados.
ƉſƐ ĐĂƉƚĂƌ ZΨ Ϯ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝmento em uma rodada privada liderada pela Smart Money Ventures em
maio deste ano, a expectativa é de expansão.
Segundo Ricardo Lerner, a Gasola
proporciona um sistema de gestão online que garante uma melhoria de efiĐŝġŶĐŝĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐ͘͞Ϭ͕ϭ
ŬŵͬůŝƚƌŽ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŵŽƚŽƌŝƐƚĂ
de caminhão melhora em seu consuŵŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂƚĠ ZΨϭ͘ϲϬϬͬŵġƐ Ğŵ
economia. A Gasola mostra, de maŶĞŝƌĂ ŽŶůŝŶĞ Ğ Ğŵ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĂŶŬŝŶŐ͕
quanto cada condutor e veículo estão
gerando de economia ou prejuízo para
a empresa”, reforça.
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ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DE
CAMINHÕES DO GRUPO TRACKER BATE
RECORDE E SE APROXIMA DOS 90%
PERCENTUAL DE RECUPERADOS COM AVISO EM ATÉ UMA HORA APÓS A OCORRÊNCIA ESTÁ EM 99,1%

K 'ƌƵƉŽ dƌĂĐŬĞƌ͕ ŵĂŝŽƌ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ
rastreamento e localização de veículos do
Brasil, tem superado os próprios recordes
ĞĞƐƚĄƉĞƌƚŽĚĞĂƟŶŐŝƌϵϬйĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŵŝŶŚƁĞƐ͘ŵϮϬϮϭ͕ŽşŶĚŝĐĞĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĐŚĞŐŽƵĞŵϴϲ͕ϳй͕ŵƵŝƚŽĂĐŝma das demais prestadoras do serviço do
mercado, que têm percentual médio de
ϲϬй͘
EŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕DĂƚŽ'ƌŽƐƐŽ͕ ƐƉşƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ͕ WĞƌŶĂŵďƵĐŽ Ğ ZŝŽ
'ƌĂŶĚĞĚŽ^ƵůŽşŶĚŝĐĞĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũĄ
ĞƐƚĄĂĐŝŵĂĚŽƐϵϬй͘
“Todos os nossos equipamentos são
munidos com a única tecnologia do mercado inume a interferência dos inibidores
ĚĞƐŝŶĂŝƐ;ũĂŵŵĞƌƐͿ͕ƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂƐƋƵĂdrilhas especializadas em roubo e furto
ĚĞǀĞşĐƵůŽƐƉĞƐĂĚŽƐ͟ĂĮƌŵĂŽĚŝƌĞƚŽƌŽ-

ŵĞƌĐŝĂů͕ZŽĚƌŝŐŽďďƵĚ͘K'ƌƵƉŽdƌĂĐŬĞƌ
desenvolveu uma combinação de tecnoůŽŐŝĂƐ ĐŽŵ ϭϬϬй ĚŽ ĨŽĐŽ ŶŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ
índices de recuperação, que agrega radiofrequência + LBS ou radiofrequência
н 'W^ ĂŽƐ ǀĞşĐƵůŽƐ ƉĞƐĂĚŽƐ Ğ ăƐ ĐĂƌŐĂƐ
transportadas.
O Sistema Inteligente de Detecção de
Jammer é outro diferencial. Com ele, o
ƌĂƐƚƌĞĂĚŽƌ ĚĞƚĞĐƚĂ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ Ă
interferência de inibidores de sinais, em
locais próximos a veículos equipados com
rastreadores da companhia.
“Muitos clientes são avisados pelo
próprio Comando de Operações sobre a
ocorrência, assim que o ruído do inibidor
ĚĞƐŝŶĂůŶĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĠŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ͘EŽƐ
antecipamos aos criminosos”, explica o
ĞǆĞĐƵƟǀŽ͘ ďďƵĚ ƌĞƐƐĂůƚĂ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ Ă

şŶĚŝĐĞĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘͞ŵϮϬϮϭ͕ŽƉĞƌcentual de caminhões recuperados com
aviso em até uma hora após a ocorrênĐŝĂĞƐƚĄĞŵϵϵ͕ϭй͘ƐƐĞşŶĚŝĐĞĐĂŝĂĐĂĚĂ
ŚŽƌĂ ƚƌĂŶƐĐŽƌƌŝĚĂ ĚŽ ĞǀĞŶƚŽ͕͟ ĂĮƌŵĂ Ž
coordenador do Comando de Operações,
Vitor Correa.
Ele explica que também é muito importante que a pessoa que vai avisar sobre o ocorrido tenha o maior número de
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉŽƐƐşǀĞů͘ ͞KƌŝŐĞŵ͕ ĚĞƐƟŶŽ͕
ƐĞŽĐĂŵŝŶŚĆŽĞƐƚĄĐĂƌƌĞŐĂĚŽŽƵǀĂǌŝŽ͕ƐĞ
ƚĞŵŽƵƚƌŽƟƉŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŵďĂƌĐĂĚĂ͕
ƐĞũĄĨŽŝǀşƟŵĂĚĞŽƵƚƌŽĚĞůŝƚŽŶĂƌĞŐŝĆŽ͕
ƐĞƚĞŵƐĞŶƐŽƌƉĂƌĂƉĂƐƐĂƌĞŵƉĞĚĄŐŝŽƐ͘
dĞŵƉŽĚĞĂǀŝƐŽĠĂůŝĂĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
Com os dados em mãos, nossos especiaDados do Comando de Operação do listas vão traçar a estratégia de buscas
'ƌƵƉŽ dƌĂĐŬĞƌ ĐŽŵƉƌŽǀĂŵ ƋƵĞ ƋƵĂŶƚŽ ŵĂŝƐ ĂƐƐĞƌƟǀĂ Ğ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ĐŚĂŶĐĞ ĚĞ
ŵĂŝƐ ƌĄƉŝĚŽ Ž ĂǀŝƐŽ ĚŽ ĚĞůŝƚŽ͕ ŵĂŝŽƌ Ž ƚƌĂǌĞƌŽďĞŵĚĞǀŽůƚĂ͕͟ĮŶĂůŝǌĂ͘
combinação de tecnologias permite a
expansão do parque de antenas móveis
ĚĞ ĞƐĐƵƚĂ͘ ͞ůĠŵ ĚĂƐ ϳϬϬ ĂŶƚĞŶĂƐ ĮǆĂƐ
espalhadas nas cinco regiões do país, teŵŽƐ Ğŵ ŶŽƐƐĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ŵĂŝƐ ĚĞ ϭϬ ŵŝů
antenas móveis, que são equipamentos
dƌĂĐŬĞƌŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞĐŝƌĐƵůĂŶĚŽƉĞůĂƐƌƵĂƐ
e estradas de todo Brasil. A cobertura do
'ƌƵƉŽdƌĂĐŬĞƌ͕ƋƵĞũĄĠĂŵĂŝŽƌĚŽƉĂşƐ͕
vai crescendo à medida que novos equipamentos são instalados”. Equipes de
pronta resposta, aviões e helicópteros,
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽƐ Ϯϰ ŚŽƌĂƐ
por dia, complementam a estrutura.

NO MERCADO
Máquinas de
beneficiamento:
+ Agilidade no processo de seleção
+ Precisão na seleção dos alimentos
+ Qualidade no produto entregue
+ Redução de mão de obra

NOVA UNIDADE DA
CAIXA NA CEAGESP
ŵ ďƌĞǀĞ͕ ĞƐƚĂƌĄ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ ƉĂƌĂ
ŽƐ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕ ǀŝƐŝtantes e compradores a nova unidade
ŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĂĂŝǆĂĐŽŶƀŵŝĐĂ&ĞĚĞƌĂů͕
no maior Entreposto da América Lati
na, a Ceagesp.

WĂƌĂďĠŶƐĂŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞƉƌĞƐŝĚĞŶtes que fizeram tudo isso possível,
ƵŵĂĂŐġŶĐŝĂĨĞĚĞƌĂůĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄŵƵŝƚŽ
com os serviços essenciais na Ceasa de
^ĆŽWĂƵůŽ͘

TECNOLOGIA EM
MÁQUINAS PARA
CLASSIFICAÇÃO
E EMBALAGEM
DE FRUTAS

Projetos de máquinas
exclusivos de acordo
com a necessidade do
seu negócio

Siga nossas
redes sociais
mf_ maquinas
49

3246.3536

Fraiburgo - SC
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STARTUP DE
LOGÍSTICA
RECEBE APORTE
DE 1,5 MILHÃO E
INVESTE EM NOVA
PLATAFORMA
DE COMPRAS DE
FRETES

EVERLOG ATENDE INDÚSTRIA,
 ǧǡ
COMPLETAR CINCO ANOS EM
2021, AMPLIA SOLUÇÕES E
PROJETA DOBRAR DE TAMANHO
KƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϮϭǀĂŝ
representar um salto na história
da Everlog, startup paulistana de
ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ůŽŐşƐƚŝĐĂ ĐƌŝĂĚĂ ŚĄ ĐŝŶĐŽ
anos e com clientes da indústria,
ǀĂƌĞũŽĞĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞĞŵǀĄƌŝĂƐƌĞgiões do país.
A empresa acabou de receber
um aporte multifundos da ordem
ĚĞ ZΨ ϭ͕ϱ ŵŝůŚĆŽ͕ ůŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉĞůĂ
Cedro Capital e contando com a
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂϭϬϬKƉĞŶŶŐĞůƐĞ
da Artesian, um fundo de investimento australiano que fez na Everlog o seu primeiro investimento

no Brasil. Os recursos começam
a ser aplicados, agora, no desenǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ƐŽůƵĕĆŽ͗
a criação de uma plataforma de
compra de fretes que fornece aos
embarcadores acesso direto aos
transportadores e aos principais
aplicativos de carga do mercado.
WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ Ă ƐƚĂƌƚƵƉ ĞƐƚĄ ĐŽŶtratando profissionais de tecnoůŽŐŝĂ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ;d/Ϳ Ğ ƉƌŽũĞƚĂ
dobrar de tamanho nos próximos
meses, conforme ressalta o sócio-fundador da Everlog, Rodrigo
&ĄǀĞƌŽ͘ ͞ƐƚĂŵŽƐ ĐƌŝĂŶĚŽ Ƶŵ ƉƌŽ-

duto ainda mais inovador e que
atende uma dor muito grande das
indústrias, que é a contratação do
fretes”, adianta o executivo.
ĞƐĚĞ ϮϬϭϲ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĨŽŝ ĐƌŝĂĚĂ͕
e a partir do fornecimento ao mercado de monitoramento logístico
das entregas e auditoria dos fretes
contratados pelos embarcadores,
a Everlog constatou a grande dificuldade que a indústria tem em
realizar a contratação on-line de
fretes. “Encontrar novos parceiros e com processos manuais não
Ġ ƵŵĂ ƚĂƌĞĨĂ ĨĄĐŝů͕ ĨĂǌĞŶĚŽ ĂƐ Ğŵ-

presas perderem tempo e dinheiro. Sem contar que os processos de
/;ŝĚŝŶŐWƌŽĐĞƐƐͿŶĆŽƐĆŽĨĄĐĞŝƐ
e restringem as opções de preços,
convidando apenas uma fração das
transportadoras disponíveis”, exƉůŝĐĂ&ĄǀĞƌŽ͕ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽƋƵĞ
Ă ͞ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ă ĐŽŶĞǆĆŽ
com os ‘players’, isto é, as transportadoras e aplicativos de cargas,
de modo a oferecer aos embarcadores, nossos clientes, um leque
de opções, as melhores para suas
reais necessidades”.

SCANIA PLANEJA PRODUZIR VEÍCULO ELÉTRICO
QUANDO TECNOLOGIA FOR VIÁVEL NO BRASIL
O presidente da Scania na América
>ĂƚŝŶĂ͕ ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ WŽĚŐŽƌƐŬŝ͕ ĚŝƐƐĞ
nesta quinta-feira que a montadora
tem planos de produzir veículos eléƚƌŝĐŽƐ ŶŽ ƌĂƐŝů͕ ŵĂƐ Ž ƉĂƐƐŽ Ɛſ ƐĞƌĄ
dado quando a tecnologia tiver viaďŝůŝĚĂĚĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂůŐŽ
ƋƵĞĂŝŶĚĂůĞǀĂƌĄĂůŐƵŵƚĞŵƉŽ͘ŽŵŽ
países emergentes não têm a mesma
capacidade de subsídios dos mercados que lideram a transição tecnológica – Europa e Estados Unidos -, a
montadora de caminhões de origem

sueca prevê um futuro que chama de
“eclético”.
Nele, motores alimentados por
combustíveis de menor emissão –
ĐŽŵŽĂƉƌŽƉƵůƐĆŽĂŐĄƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ
pela fabricante – ou mesmo a diesel
vão coexistir com os elétricos.
A expectativa é que em países sem
subsídios, e onde o preço dos combustíveis é mais controlado pelo governo, o investimento na aquisição
de veículos elétricos leve mais tempo
para “se pagar”.

Em outras palavras, demora mais
para que a economia de combustível
compense o preço alto pago pela tecŶŽůŽŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ WŽƌ ŝƐƐŽ͕ Ă ŵƵĚĂŶĕĂ
de tecnologia vai acontecer primeiro
na Europa e nos Estados Unidos, além
da China, que também tem política de
eletrificação.
Ao participar nesta quinta-feira de
ĐŽŶŐƌĞƐƐŽ ǀŝƌƚƵĂů ĚĂ ƵƚŽĚĂƚĂ͕ WŽĚŐŽƌƐŬŝ ĚŝƐƐĞ ƋƵĞ Ă ŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ͕ ďĞŵ
como a adaptação industrial, de novas tecnologias faz parte dos inves-

ƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ŽƌĚĞŵ ĚĞ ZΨ ϭ͕ϰ ďŝůŚĆŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ƌĂƐŝů ĂƚĠ ϮϬϮϰ͘ EŽ
momento, contudo, a montadora tem
feito apenas testes com veículos elétricos.
“Vamos trazer veículos elétricos
no momento certo, e industrializar
localmente a tecnologia quando fizer
ƐĞŶƚŝĚŽĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĞĐŽŶƀŵŝĐŽ
e financeiro”, comentou o presidente
da montadora de caminhões pesados.
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VENDA DE CAMINHÕES CRESCE
48,9% NO BRASIL EM 2021;
VEJA O RANKING
A venda de caminhões novos
ĐƌĞƐĐĞƵ ϰϴ͕ϵй Ğŵ ϮϬϮϭ͘ KƵ ƐĞũĂ͕
ϴϮ͘ϭϴϵ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĨŽƌĂŵ ĞŵƉůĂĐĂdas de janeiro a agosto. No mesmo
ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϮϬϮϬ ĨŽƌĂŵ ϱϱ͘ϭϲϯ͘ K
dados são da Federação Nacional
da Distribuição de Veículos AutoŵŽƚŽƌĞƐ;&ĞŶĂďƌĂǀĞͿ͕ƋƵĞƌĞƷŶĞĂƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐ͘
Nesse sentido, a venda de camiŶŚƁĞƐ Ğŵ ĂŐŽƐƚŽ ĐƌĞƐĐĞƵ ϭϬ͕ϭϴй
Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ũƵůŚŽ Ğ ϱϲ͕ϳϵй ĂŶƚĞ
ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͘ ƐƐŝŵ͕ ŶŽ ŵġƐ
ƉĂƐƐĂĚŽ ĨŽƌĂŵ ĞŵƉůĂĐĂĚĂƐ ϭϮ͘ϲϱϴ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ ŵ ũƵůŚŽ ϭϭ͘ϰϴϴ ĐĂŵŝnhões novos foram vendidos no
WĂşƐ͘ WŽƌ ƐƵĂ ǀĞǌ͕ Ğŵ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ
ϮϬϮϬĨŽƌĂŵϴ͘Ϭϳϯ͘
De acordo com os dados da FeŶĂďƌĂǀĞ͕ ŶŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ĚĞ ϮϬϮϭ Ă
Mercedes-Benz lidera a venda de
caminhões novos. Em outras palaǀƌĂƐ͕ĂŵĂƌĐĂĂůĞŵĆƚĞŵϯϬ͕ϯϰйĚĞ
participação de mercado.

de participação. A Scania aparece
ŶĂ ƋƵĂƌƚĂ ĐŽůŽĐĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ ϭϮ͕ϲϰй͘
Ž ƉĂƐƐŽ ƋƵĞ Ă /ǀĞĐŽ ƚĞŵ ϲ͕ϯϮй Ğ
Ă&͕ϰ͕ϯϳй͘
Assim como ocorre tradicionalmente, os pesados são lideram a
venda de caminhões por segmento. Assim, a participação no acumulado de janeiro a agosto foi de
ϱϭ͕ϰϳй͘>ŽŐŽ ĚĞƉŽŝƐ ĂƉĂƌĞĐĞŵ ŽƐ
ƐĞŵŝƉĞƐĂĚŽƐ ;Ϯϱ͕ϵϰйͿ͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ
ƉĞůŽƐůĞǀĞƐ;ϵ͕ϮϲйͿĞƉĞůŽƐŵĠĚŝŽƐ
;ϴ͕ϲϮйͿ͘ WŽƌ Ĩŝŵ͕ ŽƐ ƐĞŵŝůĞǀĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵϰ͕ϳϭйĚĂƐǀĞŶĚĂƐ͘
Segundo a Fenabrave, o Volvo
&,ϱϰϬƐŽŵŽƵϱ͘ϲϮϵƵŶŝĚĂĚĞƐĞŵplacadas no acumulado de janeiro
Ă ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ž ĐĂvalo-mecânico da marca sueca foi
o caminhão mais vendido do Brasil
nos primeiros oito meses do ano.
ŵƐĞŐƵŝĚĂĞƐƚĄŽ^ĐĂŶŝĂZϰϱϬ͕
ĐŽŵϰ͘ϲϴϲƵŶŝĚĂĚĞƐ͘KsŽůŬƐǁĂŐĞŶ
ĞůŝǀĞƌǇ ϭϭ͘ϭϴϬ ƐŽŵŽƵ ϯ͘ϴϳϳ Ğŵplacamentos no mesmo período.
sĞŶĚĂ ĚĞ ĐĂŵŝŶŚƁĞƐ ƉŽƌ ƐĞŐ- Como resultado, tomou o terceiro
ŵĞŶƚŽ
ůƵŐĂƌ ĚŽ & y&͕ ƋƵĞ ĐĂŝƵ ƉĂƌĂ Ă
ŵ ƐĞŐƵŝĚĂ ǀĞŵ Ă sŽůŬƐǁĂŐĞŶͬ quarta posição. O modelo da marDE͕ ĐŽŵ Ϯϵ͕Ϭϳй ĚĂƐ ǀĞŶĚĂƐ ŶŽ ĐĂ ŚŽůĂŶĚĞƐĂ ƚĞǀĞ ϯ͘ϱϮϴ ƵŶŝĚĂĚĞƐ
período. Logo depois vem a Volvo, vendidas de janeiro a agosto.
ŶĂ ƚĞƌĐĞŝƌĂ ƉŽƐŝĕĆŽ͕ ĐŽŵ ϭϲ͕ϱϴй
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STARTUP UTILIZA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL PARA REVOLUCIONAR
A CONTRAÇÃO DE FRETE
VIEW É UMA SOLUÇÃO INTEGRADA A PLATAFORMA GOFLUX PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA QUE TRAZ VISÃO FUTURA DE FRETES

A economia brasileira é altamente dependente do transporte rodoǀŝĄƌŝŽ͕ ƐĞŶĚŽ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ž ŵŽĚĂů
mais utilizado para o deslocamento
de diversos produtos. Segundo o ReůĂƚſƌŝŽ ǆĞĐƵƚŝǀŽ ĚŽ WůĂŶŽ EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ >ŽŐşƐƚŝĐĂ ϮϬϮϱ͕ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϲϱй ĚŽ
transporte de cargas do Brasil passa
ƉŽƌĞƐƐĂŵĂůŚĂǀŝĄƌŝĂ͘ƐƚŝŵĂͲƐĞƚĂŵďĠŵ ƋƵĞ ŵĂŝƐ ĚĞ ϵϬй ĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ainda precificam fretes baseados em
histórico próprio, sem nenhum tipo
de tecnologia, o que é um grande
erro quando não se observa o mercado como um todo.
Com o objetivo de proporcionar
mais inteligência a este setor tão importante que pouco inovou nas últimas décadas, a logtech goFlux, lançou o View uma solução integrada a
plataforma de contratação que traz
inteligência preditiva e permite uma

visão futura de patamares de frete
do mercado.
 ƐŽůƵĕĆŽ ƋƵĞ ũĄ ƚƌĂŶƐĂĐŝŽŶŽƵ
ŵĂŝƐĚĞZΨϯďŝůŚƁĞƐĚĞĨƌĞƚĞƐĞƉůĂŶĞũĂĂƚŝŶŐŝƌĞŵϮϬϮϮĂŵĂƌĐĂĚĞZΨϳ
bilhões, conecta os embarcadores a
uma rede de transportadoras e agora
aportando muito mais acuracidade
na tomada de decisão.
De acordo com Rodrigo Morgado
– gerente comercial da goFlux, o diferencial desse produto é seu efeito
de rede. “Temos uma base de dados
ŵƵŝƚŽ ƌŝĐĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ĂŶĄůŝƐĞƐ
comparativas e projeções de valoƌĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ;ƚĂƌŝĨĂƐͿƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
uma tecnologia inovadora que utiliza
inteligência artificial, big data, e algoritmos de machine learning, tudo
isso aliado a experiencia do time da
goFlux”, diz.

Utilizando o View, as empresas
terão a oportunidade de estar um
passo à frente quando falamos de vaƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌĞĕŽƐĚĞĨƌĞƚĞƐ͘͞WŽƐsibilitamos essa e inteligência para
os embarcadores poderem comparar
os fretes de suas rotas (com restante
ĚŽŵĞƌĐĂĚŽͿĞƚƌĂďĂůŚĂƌĐŽŵĂƉƌĞǀŝsibilidade futura – usando fatores externos – que influenciam na formulação dos preços do mercado”, destaca
Morgado.

ŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂ ƉƌĞĚŝƚŝǀĂ ;ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐͿ
formulando fretes futuros. “Falando de economia, o cliente pode ser
muito mais assertivo nas suas tomadas de decisões, diminuindo erros
na criação de forecasts baseados somente em histórico próprio”, finaliza
o gerente.

^ŽďƌĞ ʹ ^ĞĚŝĂĚĂ Ğŵ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕
capital, a goFlux é uma startup que
ƐƵƌŐŝƵĞŵϮϬϭϴĨƌƵƚŽĚĂĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĞ
fundadores experientes em logística
que desenvolveram uma plataforma
ƐƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚĞŶĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐ
Com tecnologia própria, a plata- totalmente digital para cotação, neforma também gera aos seus clientes gociação, contratação e gestão de
a segurança na tomada de decisões ĨƌĞƚĞƐ ƌŽĚŽǀŝĄƌŝŽƐ͘  ƐŽůƵĕĆŽ ǀĞŵ
ĨƵƚƵƌĂƐ ;ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ &ŽƌĞĐĂƐƚͿ͘ KƵ revolucionando a forma de contratar
seja, os mesmos podem se respaldar fretes e impulsionando a competitiem dados trabalhados em safras pas- vidade no segmento de transportes.
sadas (valores transacionados atraǀĠƐ ĚĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ŐŽ&ůƵǆͿ Ğ ĐŽŵ
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EXPORTAÇÕES DA IVECO NA
AMÉRICA DO SUL CRESCEM 71%

As exportações de veículos Iveco
ĐƌĞƐĐĞƌĂŵ ϳϭй ŶŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕
na comparação com o volume embarcado em igual período no ano passado. Controlada pela CNH Industrial, a
empresa reportou aumento das vendas
ƉĂƌĂ Ž ŚŝůĞ͕ WĂƌĂŐƵĂŝ͕ sĞŶĞǌƵĞůĂ͕ hƌƵŐƵĂŝĞWĞƌƵ͘
“Seguimos em contato com potenciais clientes para fortalecer nossa pre-

sença no mercado e trabalhamos para
que novas empresas estejam ao nosso
lado nessa jornada. Em breve teremos
ŶŽǀŝĚĂĚĞƐ ŶĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕͟ ĚŝƐƐĞ ĂŶŝĞů
Calderoni, diretor comercial para América do Sul.
Apesar dos bons números da montadora no mercado externo, seu cresciŵĞŶƚŽĞƐƚĄŶƵŵƌŝƚŵŽŵĞŶŽƌĚŽƋƵĞŽ
setor apresentou no primeiro semestre.

Segundo dados da Anfavea, no mesmo
ƉĞƌşŽĚŽĨŽƌĂŵĞŵďĂƌĐĂĚŽƐϭϬ͕ϳŵŝůĐĂminhões pelas montadoras brasileiras,
resultado que representou um aumento
ĚĞϭϮϯ͕ϲйƐŽďƌĞĂƐĞǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂdas entre janeiro e junho do ano passado.
No acumulado até julho, o cresciŵĞŶƚŽ ĨŽŝ ĚĞ ϭϬϵй ƐŽďƌĞ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
registrado nos primeiros sete meses de

o motorista ter acesso a um amplo espaço
de armazenagem embaixo dela.
Com materiais de alta qualidade, o acabamento e a cor do painel têm neste novo
ŵŽĚĞůŽƚŽŶƐŵĂŝƐĞƐĐƵƌŽƐ͕ƐĞŵŵŽĚŝĮĐĂƌ
a disposição dos componentes. Também
possuem nova cor e acabamento os bancos do motorista e do passageiro, as pareĚĞƐůĂƚĞƌĂŝƐ͕ĂƚƌĂƐĞŝƌĂ͕ŽƚĞƚŽĞĂƐĐŽƌƟŶĂƐ͘
“O aperfeiçoamento interno promove um
ĚĞƐŝŐŶƐŽĮƐƟĐĂĚŽ͕ƵŵƚƌĂĕŽŵĂƌĐĂŶƚĞĚĞ
toda linha Volvo, trazendo mais conforto
ao condutor e demais ocupantes”, assegura Clovis Lopes, gerente comercial de
caminhões Volvo no Brasil.

COM VENDAS DO VM EM ALTA,
VOLVO LANÇA VERSÃO 2022 COM
MUDANÇAS INTERNAS NA CABINE
 sŽůǀŽ ĞƐƚĄ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ Ă ǀĞƌƐĆŽ
ϮϬϮϮ ĚĞ ƐƵĂ ůŝŶŚĂ ĚĞ ĐĂŵŝŶŚƁĞƐ sD͘ K
ŵŽĚĞůŽĐŚĞŐĂĐŽŵǀĄƌŝĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐ͕ƉƌŝŶcipalmente na parte interna da cabine.
“Estamos mais uma vez atualizando uma
linha de veículos de grande sucesso nos
ŵĞƌĐĂĚŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ Ğ ůĂƟŶŽͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕͟
ĂĮƌŵĂůĐŝĚĞƐĂǀĂůĐĂŶƟ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞǆĞĐƵƟvo de caminhões Volvo no Brasil.
O modelo tem alterações no painel,
novas forrações e mudanças de tecido nas
paredes laterais da cabine, além de uma

nova cama, maior que a versão anterior.
O veículo vem também com uma preparação ainda melhor para implementação
de caçambas.
Mais conforto
A Volvo desenvolveu uma nova cama,
ŵƵŝƚŽ ŵĂŝƐ ĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞů͕ ĨĞŝƚĂ ĐŽŵ ŵŽůĂƐ
ensacadas e espuma de alta densidade.
Dotada de extensores, a nova largura proƉŽƌĐŝŽŶĂ ƵŵĂ ĄƌĞĂ ƷƟů ϯϬй ŵĂŝŽƌ͘ Žŵ
um novo tecido, em harmonia com as novas cores, a cama pode ser levantada para

ϮϬϮϬ͕ƐŽŵĂŶĚŽϭϮ͕ϲŵŝůƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂminhões embarcadas.
Apesar da alta registrada sobre uma
ďĂƐĞďĂŝǆĂ͕ƌĞŇĞǆŽĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞĨĞĐŚĂmento dos mercados no ano passado, as
exportações de veículos apresentaram
ƋƵĞĚĂĚĞϯϬйĞŵũƵůŚŽ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
a Anfavea, o resultado é fruto da falta de
semicondutores.

res, além dos atributos de segurança e
ŵƵŝƚŽƐŽƉĐŝŽŶĂŝƐ͘͞WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƚŽĚŽŽ
mercado acompanhou essas mudanças”,
lembra Valério.
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ž ŵŽĚĞůŽ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
por uma oferta importante da Volvo tanto no segmento de pesados quanto no de
semipesados, em dezenas de aplicações.
Recentemente, a marca apresentou duas
ŶŽǀĂƐ ǀĞƌƐƁĞƐ͗ Ž sD ŝƚǇ͕ Ƶŵ ĐĂŵŝŶŚĆŽ
ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƵƌďĂŶĂ͖ Ğ Ž sD >ŝŐŚƚ
DŝǆĞƌ ϴǆϰ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͘ ƚƵĂůŵĞŶƚĞ
o VM é oferecido com motorizações de
ϮϮϬĐǀ͕ϮϳϬĐǀĞϯϯϬĐǀ͕ĞŶĂƐĐŽŶĮŐƵƌĂĕƁĞƐ
ĚĞĞŝǆŽƐϰǆϮ͕ϲǆϮ͕ϲǆϰ͕ϴǆϮĞϴǆϰ͘
ĞƐƚĂĐĂŵͲƐĞ ĂŝŶĚĂ ĂƐ ǀĞƌƐƁĞƐ sD ϯϮ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽŵĂŝƐƌĄƉŝĚĂ
toneladas, para construção e mineração,
KsDϮϬϮϮƚĞŵĂŐŽƌĂƵŵďĂůĂŶĕŽƚƌĂ- Ğ sD ĂŶĂǀŝĞŝƌŽ ƵƚƀŶŽŵŽ͕ ƋƵĞ ƚƌĂĨĞŐĂ
ƐĞŝƌŽ ŵĂŝƐ ĐƵƌƚŽ ŶĂƐ ĐŽŶĮŐƵƌĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ sozinho em linhas de colheita de cana de
caçamba. A alteração foi introduzida jus- açúcar, evitando o pisoteio de mudas e autamente para facilitar a instalação de um ŵĞŶƚĂŶĚŽĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞŶĞƐƐĞƟƉŽĚĞ
ĚŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐŵĂŝƐƵƟůŝǌĂĚŽƐŶŽĐĂŵŝ- operação.
ŶŚĆŽ͕ ĚĞƐĚĞ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƵƌďĂŶŽ ĚĞ ǀĄƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ
rios materiais até operações de suporte na
De janeiro a agosto deste ano foram
mineração. “As mudanças garantem maior ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ϯ͘ϲϵϯ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ůŝŶŚĂ
ǀĞƌƐĂƟůŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ Ž ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƌ Ğ Ž sD ŶŽ ƌĂƐŝů͕ ǀŽůƵŵĞ ϲϯй ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĂŽƐ
transportador perde menos tempo com Ϯ͘Ϯϱϰ ǀĞşĐƵůŽƐ ǀĞŶĚŝĚŽƐ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ƉĞƌşo fornecedor, colocando o veículo para odo do ano passado, e acima do resultatrabalhar mais rapidamente”, diz Jeseniel ĚŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ƋƵĞĐƌĞƐĐĞƵϱϬ͕ϴй͘WĂƌĂ
Valério, gerente de engenharia de vendas atender à crescente demanda, desde maio
da Volvo do Brasil.
a Volvo aumentou a produção do modelo,
,ŝƐƚſƌŝĂĚĞƐƵĐĞƐƐŽ
que passou a ser fabricado em dois turnos
O VM tem uma história de sucesso. Ele ŶĂ ƉůĂŶƚĂ ĚĂ ŵĂƌĐĂ Ğŵ ƵƌŝƟďĂ ;WZͿ͘ŵ
ŝŶĂƵŐƵƌŽƵ Ğŵ ϮϬϬϯ Ğŵ ƐĞƵ ƐĞŐŵĞŶƚŽ Ž junho a marca celebrou ainda a entrega
conceito de veículo com cabine mais con- ĚŽsŽůǀŽsDŶǑϳϬ͘ϬϬϬ͘
ĨŽƌƚĄǀĞů Ğ ŵŽƚŽƌĞƐ ĐŽŵ ƉŽƚġŶĐŝĂƐ ŵĂŝŽ-
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ǧ   
AO MERCADO COM
PACOTES DE SERVIÇOS
VOLKS|CARE 4.0
Mantendo o padrão de atendimento
ƐŽďŵĞĚŝĚĂƉĂƌĂƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂstĂminhões e Ônibus preparou dois planos
de manutenção exclusivos para os caŵŝŶŚƁĞƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ ĚĂ ŵĂƌĐĂ͗ ŽƐ sŽůŬƐͮdŽƚĂůĞͲWƌĞǀĞĞͲWƌŝŵĞ͘KƐƉůĂŶŽƐĨŽƌĂŵ
especialmente desenvolvidos para entregar ao cliente a solução completa de
ƐĞƌǀŝĕŽƐƋƵĞũĄĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚŽƉŽƌƞſůŝŽ
sŽůŬƐͮĂƌĞ͘
"Estamos lançando um produto de
alta tecnologia e vanguarda e serviços
que atenderão o cliente, tais como um
pós-vendas especializado, com opção do
ŽŶƚƌĂƚŽĚĞDĂŶƵƚĞŶĕĆŽsŽůŬƐƚŽƚĂů͕^ŝƐtema RIO, além das soluções de parceiros para carregadores e a infraestrutura
ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂΗ͕ ƌĞƐƐĂůƚĂ tŝůƐŽŶ
ZĂŐƵƐĂ :ƵŶŝŽƌ͕ ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ ĚĂ ĄƌĞĂ 'ĞƐƚĆŽĚĞŽŶƚĂƐĚĞĂŵŝŶŚƁĞƐĚĂstK͘

K sŽůŬƐͮdŽƚĂů ĞͲWƌĞǀ ĞƐƚĄ ǀŽůƚĂĚŽ
ƉĂƌĂ ĂƐ ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ ďĄƐŝcas de acordo com um cronograma, deĮŶŝĚŽƉŽƌŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĂƉŽŶƚĂĚŽƐƉĞůĂŶgenharia da montadora. A manutenção
ĨĞŝƚĂ Ğŵ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ
ĞŶŐůŽďĂƚƌŽĐĂĚĞŇƵŝĚŽƐ͕ĮůƚƌŽƐ͕ĐŽƌƌĞŝĂ
do compressor do condicionador de ar
Ğ ůƵďƌŝĮĐĂĕĆŽ ĚĞ ĂůŐƵŶƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
mecânicos, cobrindo peças e a mão-de-obra envolvida. Os intervalos são
ĚĞĮŶŝĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞ
operação do veículo, podendo ser misto
ou severo.
KƵƚƌŽ ƉůĂŶŽ ŽĨĞƌĞĐŝĚŽ Ġ Ž sŽůŬƐͮdŽƚĂů ĞͲWƌŝŵĞ͕ ƋƵĞ ƚĞŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐŽďĞƌƚƵƌĂƐ ĚŽ ƉůĂŶŽ sŽůŬƐͮdŽƚĂů ĞͲWƌĞǀ ŵĂŝƐ
ĂƐ ŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ĐŽƌƌĞƟǀĂƐ Ğŵ ƉĞĕĂƐ
e componentes que se desgastam de
acordo com o tempo de uso do veículo,

como rolamentos do motor elétrico de
tração, rolamentos do compressor do
condicionador de ar, componentes eleƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ƉĂůŚĞƚĂƐĚŽůŝŵƉĂĚŽƌĚĞ
para-brisa, tambor e lonas do sistema de
freio, e todas as operações de inspeção
e eventual troca de demais componentes indicados pela montadora.
As manutenções são feitas por quiůƀŵĞƚƌŽ ƌŽĚĂĚŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ŽƉĞração do cliente. Todos os componentes
ĐŝƚĂĚŽƐ ƐĞƌĆŽ ƐƵďƐƟƚƵşĚŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ
com a necessidade e com as informações colhidas através da telemetria RIO.

KƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ sŽůŬƐͮdŽƚĂů ĞͲWƌĞǀ Ğ ĞͲWƌŝŵĞ ƚƌĂǌĞŵ ŝŶƷŵĞras vantagens, sendo a principal delas
tranquilidade mesmo após o período de
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂŐĂƌĂŶƟĂ͕ũĄƋƵĞŽƐƉůĂŶŽƐ
podem ser contratados por cinco anos.
Caso o cliente necessite de uma coberƚƵƌĂŵĂŝƐĂŵƉůĂ͕ĂstKĐŽŶĚƵǌŝƌĄƚŽĚĂƐĂƐĂŶĄůŝƐĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ
ĞƉŽĚĞƌĄĂŵƉůŝĂƌŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĐŽďĞƌƚƵra. Além disso, todos os canais de comunicação e socorro ao cliente estarão
disponíveis pelo período de cobertura
contratado.

DAF ENTREGA O SEU CAMINHÃO NÚMERO 15 MIL
DAF caminhões Brasil, celebra a coŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĞƵǀĞşĐƵůŽŶǑϭϱ͘ϬϬϬ͕
ƚƵĚŽ ŝƐƐŽ ĂƉſƐ Ă ŵĂƌĐĂ ĂůĐĂŶĕĂƌ ϭϮ ŵŝů
ĞǆĞŵƉůĂƌĞƐŚĄϲŵĞƐĞƐĂƚƌĄƐ͘
KŵŽĚĞůŽ&y&ϲǆϰ͕ĨŽŝƉƌŽĚƵǌŝĚŽ
ĞŵWŽŶƚĂ'ƌŽƐƐĂ͕WĂƌĂŶĄ͕ŶĂĐŽƌ:ĂŵĂŝĐĂ
ůƵĞĐŽŵŵŽƚŽƌĚĞϱϯϬsĞƵŵĂĐĂďŝŶĞ
super Space.Sua comercialização come-

ĕŽƵŶĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂ^ĂŶĐĂƌ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ
em campanha Minas Gerais.
O diretor comercial da DAF caminhões Brasil, Luís Gambim, comemora
o lançamento de mais um novo modelo.
“Alcançamos mais uma marca importante para a nossa trajetória, o emplacaŵĞŶƚŽĚŽĐĂŵŝŶŚĆŽϭϱŵŝů͘:ĄĞƐƚĂŵŽƐ

ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŽŵϰϲƉŽŶƚŽƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞůŽƉĂşƐ͕ĐŽďƌŝŶĚŽϭϬϬйĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ
nacional, tanto para venda como para
serviços. Estes são resultados que demonstram o crescimento da marca no
ƌĂƐŝů͕ Ă ĐŽŶĮĂŶĕĂ Ğŵ ŶŽƐƐŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
e a nossa constante dedicação para oferecer uma solução completa de trans-

porte. Estamos muito felizes de alcançar
essa marca tão rapidamente.’’
K & y& ĨŽŝ ůĂŶĕĂĚŽ Ğŵ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ
ϮϬϮϬĐŽŵƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞŶŽǀŝĚĂĚĞƐĞŵƵĚĂŶĕĂƐ͘ ůĞ ĞƐƚĄ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ŶĂƐ ǀĞƌƐƁĞƐ
ϰ ǆ Ϯ͕ϲ ǆ Ϯ Ğ ϲ ǆ ϰ͕ ĂůĠŵ ĚĞ Ƶŵ ŵŽƚŽƌ
ƉĂĐĐĂƌŵǆϭϯĚĞϭϮ͕ϵůŝƚƌŽƐ͘

