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A IMPORTÂNCIA DA EMBALAGEM 
NA LOGÍSTICA DE PESCADOS

Os pescados vêm ganhando 
cada vez mais espaço com seu 
consumo aumentando durante 
a pandemia, tanto no mercado 
interno como no exterior. As 

no Brasil, por exemplo, devem 

A previsão é de um aumento de 

de produção de pescados estas 

pois apontam para um mercado 
em crescimento. Com a alta 
demanda, vem também a 

para entregar um produto de 
qualidade ao cliente, e assim, 

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 

E quando algumas destas condições 

por todos os elos da cadeia de consumo. 

de vender o alimento e para a sociedade, 
com o desperdício de alimentos.

Neste momento, as embalagens 
entram em cena para atender as 

Termotécnica desenvolveu a linha de 

opções de modelos e tamanhos, 
padrões e espessuras, além do cliente 
poder personalizar as embalagens 

moldado.

conhecido como isopor*, é bastante 

à compressão, o material auxilia no 
manuseio e transporte dos alimentos, 

evitando muitas vezes gastos excessivos 
no processo, com grandes estruturas de 

 Outro ponto a ser 
observado é a segurança proporcionada 
pela caixa de pescado, principalmente, 

complexos e de maior duração. Nestes 
casos, a qualidade do material é 
fundamental para manter o produto 

essencial quando falamos em manuseio 
e transporte de alimentos, e que pode 
ser tornar uma grande vantagem.

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 

isolamento térmico, assegurando a 
temperatura nas condições ideais, além 

umidade.
 Em tempos de pandemia, 

a tecnologia também pode atuar como 
uma parceira das empresas na busca por 

caso, por exemplo, no combate 

embalagem dos produtos. Com 

nanotecnologia desenvolvida e 
patenteada pela Termotécnica, 
é possível criar uma blindagem 

contra bactérias e vírus. 

sendo pode ser pode ser 

e reciclagem do material em todo 

material consumido no país. O 

das embalagens é transformado 
novamente em matéria-prima 
para outras aplicações

*Isopor é uma marca 
registrada de terceiro.
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CONSERVADORAS EM EPS DA TERMOTÉCNICA TRAZEM BENEFÍCIOS EM TODA A CADEIA DE CONSUMO DE PEIXES E FRUTOS DO MAR

  
Conservadora para 
peixe e camarão - 
Termotécnica
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PESCADO
AUMENTO DO 

CEAGESP COMERCIALIZA MAIS DE 
30 MIL TONELADAS DE PESCADO E 
POSSUI O SEGUNDO MAIOR PÁTIO 
DA AMÉRICA LATINA
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GUILHERME ARAUJO

maior potencial no desenvolvimento 
da pesca e aquicultura do mundo. Isso 

tornar grande no segmento de pes-
cado. Com uma costa marítima, com 

estatística pesqueira oficial no Brasil e 
os dados são obtidos por levantamen-
tos realizados pela instituição e seus 

posição na produção de peixes em ca-
tiveiro, e é o 8º na produção de peixes 

O Brasil além de possui uma cos-
ta marítima extensa, tendo a pesca 
extrativista como um setor produtivo 

Entretanto, ultimamente, a cons-
trução de pesqueiro para o cultivo de 
peixes vem crescendo consideravel-
mente. De acordo com os dados da 

-
sado, registrando uma produção de 

-

Vale ressaltar que por outro lado, 
a alta dos insumos da produção foi in-
fluenciada pela valorização do dólar e 
impactou na renda do piscicultor. De 

“Tínhamos todos os fatores para 

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, es-
pecialmente no último trimestre”, dis-

Francisco Medeiros.

Brasil se consolida como quarto maior 
produtor mundial de tilápia

exemplo, registrou um crescimento de 
-

quase 55 mil toneladas a mais. Com 
isso, a espécie também aumentou sua 

produção nacional total de peixes. O 
Brasil se consolida como quarto maior 

-

-

produtor mundial.", ressaltou o ex-mi-

-

região. O desempenho paranaense 
-

-

-

respectivamente.
-

ambiental nos últimos dois anos, além 
de ser um grande centro consumidor, 
o que atrai investimentos.

Semana do Pescado incentiva consu-
midor nas compras de pescado no País

Historicamente, a balança comer-

mas a retração do déficit no acumula-

foi devida aos efeitos da pandemia, 
às medidas de isolamento social e co-
mercial, pelo choque de renda etc.

-
ção Brasileira dos Criadores de Cama-

-
do tem sido uma iniciativa vitoriosa a 
cada ano. Ele cita o exemplo da Carci-
nicultura, que é a produção de cama-

-
ca, Jorge Seif, fala sobre a importância 

-
sumidor a experimentar novos pesca-
dos, novas formas de preparo, a visitar 
os restaurantes, estimula a produção, 
gera emprego, gera negócios e um 
consumo maior."

-

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 

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 

setor no Mundial. A expectativa da 
rede é aumentar as vendas do setor 

é perfeito para os amantes de frutos 
do mar.

Ceasa de São Paulo possui a maior fei-
ra 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 

mil m², onde, diariamente, segundo a 
Companhia, são comercializadas, em 

espécies diferentes.
-

oferecendo os produtos frescos pela 

referência não somente aos paulista-
nos, mas por pessoas que vêm de di-
versas partes para adquirir produtos 
frescos.

Os principais fornecedores são do 

Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio 

volume vendido, com destaque para o 
salmão, proveniente do Chile, corvina 
congelada e filé de merluza, do Uru-
guai e da Argentina. 

-
-

gem dos peixes mais procurados.

A comercialização é feita através 

-

-
senvolvimento da Ceagesp, passaram 

-

-

dos anos. Vale ressaltar que este tipo 
de embalagem é utilizada, pratica-

-
to.

As vendas de pescado, em geral, 

resultados um pouco abaixo para o 

no ano passado, por exemplo, foram 
-

das de peixes, o que representou fi-

o Entreposto paulistano chegou a mo-

Vale ressaltar que o período do 
isolamento social e o fechamento do 
comércio afetaram drasticamente e 
diretamente a comercialização de 

fator também que contribuiu para re-
dução das vendas, que neste mesmo 
período, as atividades não foram pa-
ralisadas, entretanto, momentanea-
mente, houve uma redução durante a 

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 

mil toneladas. Isso se deve por conta 

onde a procura aumenta significativa-
mente.

O item mais vendido, nos últimos 
dois anos, ainda continua a pescada, 

-

quando é relacionado por volume fi-
nanceiro, em primeiro lugar fica com 
o salmão, com um faturamento anual 
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A Organização das Nações Unidas 

-

como salgada, em ambientes controla-
dos.

Ainda de acordo com a Organização, 

tem ganhado força e tem sido uma das 
mais importantes formas de produção 
dentro do Agro. Um dos elos da cadeia 

-

camarão.

O camarão marinho, criado em fazen-
das, possui tecnologia avançada, fruto 
de muitas pesquisas que o tornam um 

-
cios, empregos e rendas no meio rural”, 
defende o professor da Universidade 

Rodrigo Carvalho.
-

-

-

-
-

Apesar de todos seus predicados 
naturais, a produção brasileira de ca-

pequena. De acordo com o presidente 
da Associação Brasileira de Criadores de 

consumo per capita de camarão mari-

enquanto que em países como China, 

O presidente da ABCC ainda acres-

-
-

sileira dobrou o número de produtores 
e fazendas de produção, incorporando 
um destacado grupo de micros e peque-

“A excessiva burocracia e a demora 
nos processos de licenciamento ambien-
tal e de concessão de outorga do uso de 

impedindo um crescimento mais robus-

De acordo com explicação do pro-

camarão são organizados e seguem re-

equipamentos e utensílios, além dos co-
laboradores, observam as normas higiê-

especialmente àqueles que trabalham 

Nenhum projeto de carcinicultura 
pode funcionar sem uma infraestrutura 
mínima capaz de atender às necessida-
des gerais da produção. “Os criadores 

e medidas de biossegurança que visam, 
sobretudo, a redução do estresse e o 

-

-
cinicultura é organizada e tem se pro-

muitas famílias e empresas como as que 
fornecem as rações que alimentam o ca-
marão. Segundo o professor, o setor de 
produção de ração no Brasil movimenta 

Dentre os insumos usados na produ-
ção das rações que alimentam o cama-
rão, se destacam o farelo de soja, pro-
teínas animais e outras matérias-primas 

-
te.

possui proteína de alto valor nutricio-
nal – as chamadas proteínas completas 

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.

cita alguns estudos sobre o tema. Um 
deles, fornecido pela Associação Aus-
traliana 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 consu-

zinco, vitamina, bem como, é uma boa 

Rocha comenta ainda sobre estu-
dos da Fundação George Mateljan, uma 

missão de ajudar as pessoas a comer e 

-

alimento é uma excelente fonte do selê-

O selênio no camarão pode ser bem 
-

-
mas de doenças cardiovasculares, diabe-

Mostrar para a população urbana de 
onde vem o camarão que consumimos 

-
ganizada.

“No decorrer das pesquisas e levan-
tamentos que realizamos para enten-
dermos as percepções sobre o Agro e os 
segmentos que o compõe, observamos 
que a população não sabe como é rea-

inovou e avançou em tecnologia, além 
de desconhecerem a organização dessa 

que os produtores de camarão adotam 
em suas fazendas”, declara Ricardo Nico-
demos, coordenador e mentor do movi-
mento Todos a Uma Só Voz.

Nicodemos ainda acrescenta que a 
sociedade mantém uma visão desatua-
lizada 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 disse-
minar conhecimentos, estamos levando 
informação de qualidade sobre a cadeia 

-
ada em ciência e em história real, para 
toda a população”.

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

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



INSTITUTO DE PESCA 
TRABALHA PARA 
INCLUIR O PESCADO 
NA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR

-
cretaria de Agricultura e Abastecimento 

inclusão do pescado na alimentação es-
-

mentar e nutricional da população, por 

De acordo com a pesquisadora do 
-

liza eventos e debates com tomadores 

pescado na merenda. "Estamos sempre 
buscando a troca de ideias e experiên-

sobre o pescado, seu valor nutricional e 

Também buscamos promover alianças 
estratégicas no setor de alimentação 
escolar, além de instruir e capacitar os 

envolvida", conta.

testes sensoriais em escolas públicas do 
município de Itanhaém quanto à acei-

tação de preparações à base de carne 
-

cado pelos estudantes, como o macar-

peixe. Testes sensoriais realizados com 

duas preparações
"A concepção destas receitas con-

-
vo, bem como as limitações de tempo, 
ingredientes, estrutura e equipamen-
tos disponíveis nas unidades escolares. 

-
feitura Municipal de Itanhaém, recebeu 
premiações como o Josué de Castro de 
Combate à Fome e à Desnutrição, con-
cedido pelo Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (CONSEA 

-
quisa, e Inovação Aquícola, concedido 
pela Aquaculture Brasil, Aquishow Brasil 

PESQUISADORES DO IP, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO DE SP, AFIRMAM QUE ALIMENTO É 
FUNDAMENTAL PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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Conservadoras para

termotecnica.ind.br

Termotécnica

(47) 99994-1113

Impermeável e mais higiênica
Leve e resistente à compressão

PescadosPescados
O EPS é um material 

100% reciclável 

Entre em contato:

Saiba mais no
Relatório de 

Sustentabilidade
Termotécnica

As conservadoras em EPS mantém 
a temperatura adequada para os alimentos.
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AQUACULTURA: 
MÉTODO DE 
GESTÃO QUE 
ALIA NUTRIÇÃO 
E MANEJO ELEVA 
RESULTADOS NA 
PRODUÇÃO DE 
PESCADOS 

Desde tempos imemoriais a Huma-
nidade tem como referência que as 

-
ponsabilidade do homem. Mas como os 
tempos são outros, o papel da mulher 
hoje é aquele em que ela mesma esco-
lhe, inclusive como protagonista no se-
tor de pescado.

-
tura e de indústrias ligadas ao setor no 

mulheres. Exemplo disso é o que acon-
tece na Gomes da Costa, indústria de 
conservas de peixes como atum e sar-

conduzidos pelo sexo feminino.
-

quia operacional da empresa, o de CEO 

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 

-

O Grupo Calvo, do qual a Gomes da 
Costa faz parte, leva bastante a sério a 

diversidade nos negócios da empresa. É 
por isso que o Grupo tem desenhado um 

de mulheres em posições de liderança, 
de acordo com informações divulgadas 
pela empresa.

Temas como diversidade e questões 

relacionadas a gênero no setor de pes-
cado certamente é assunto comum para 

Mulheres líderes
E por falar em liderança, Ofélia Maria 

-

e a ACAq (Associação Catarinense de 

"Como somos 'apeixonados', esta-

Gaspar e em Santa Catarina. Nossa por-

Ofélia relata que sua paixão pela pis-
cicultura vem desde criança e assim que 
teve oportunidade se tornou produtora, 
junto com seu marido. Hoje eles têm 

de terra, sendo dois deles com lagoas de 
tanque escavados, onde produzem, em 

envolvimento das mulheres, na organi-
zação e controle, na alimentação com 
a elaboração de preparo dos peixes, no 
atendimento, na Educação, ou seja, em 

-
lheres fazendo diferença, a de pesquisa 

-
blico ganham destaque.

Fernanda Queiróz e Silva é oceanó-

Ela também é técnica em Aquicultura 
da Unidade de Desenvolvimento Ru-
ral da Secretaria de Agricultura e Meio 

-
clusivamente no campo prestando assis-
tência técnica e extensão rural a dezenas 

-
vamente não é pouca coisa.

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, soman-
do todas juntas em prol do sucesso na 

Mesmo com todo esse currículo e ex-

que tem gente que ainda a vê como uma 
mulher fora do seu "lugar". "A sensação 
que tenho é que, infelizmente, somos 

colocado à prova a todo instante. Como 
se o nosso lugar não fosse no campo".

Mas segundo ela mesma diz, tudo 

estar cada dia mais capacitada e pron-

um serviço de excelência para os pisci-
cultores".

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

-
xes e camarões diminui e o mane-
jo deve ser personalizado para o 

na imunidade, temperatura ade-

Esse é momento de planejamen-
to para a próxima safra, por isso 
é importante que os aquacultores 
aproveitem para serem estratégi-
cos e aperfeiçoarem seus proces-
sos. Nesse contexto, produtores 
de todo o Brasil podem contar 
com auxílio de um sistema de 
gestão, totalmente gratuito, de-

performance em seus negócios.

-
tores de peixes e camarões po-
dem avaliar em que nível de de-
sempenho 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 siste-
ma de criação, e de uma matriz 
composta por seis itens (Nutri-

-

PRODUTORES DE 
PEIXES E CAMARÕES 
PODEM AVALIAR 
EM QUE NÍVEL 
DE DESEMPENHO 
SE ENCONTRAM, 
E, COM ISSO, 
PROMOVER 
ADEQUAÇÕES EM 
SUAS CRIAÇÕES
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geração de empregos e para a indústria, a 

-
-

rural que investe nessa cultura sofre com 

bactericida biológico da linha Biovalens. 
Com formulação inovadora e supercon-
centrada com bactérias e metabólitos, 
que atua diretamente na parte aérea das 

tem aprovação do Ministério da Agricul-

-

-
preciam o valor do fruto no mercado con-
sumidor.

“A cultura do tomate é de alto risco, 

e fortalecimento das plantas, que favo-
rece o crescimento e, como resultado, o 
produto melhora a sanidade e a qualida-
de da lavoura. O uso do Bio-Imune tam-
bém contribui para a diminuição do uso 
de defensivos de alta toxidade e reduz a 
exposição dos técnicos e produtores aos 

uma maior segurança alimentar, uma vez 
que não possui risco de contaminação do 

Brasil, em sua edição especial, lavouras 
de tomate estão espalhadas em quatro 
regiões brasileiras (Nordeste, Centro-O-

-
lecimentos, dos quais boa parte é de ges-
tão familiar, que dependem de uma boa 

causadas por pinta-preta, por exemplo, 
-

jo com Bio-Imune, o produtor controla a 

ação destes patógenos e adquire uma la-

mas também porque Bio-Imune conta 
com a biossíntese de compostos pro-
motores de crescimento vegetal em seu 
processo exclusivo de produção, o que 

explica Bernardo .

-
tógenos que causam doenças em diferen-

-

impactos ambientais, não provoca efeitos 
toxicológicos nos aplicadores e consu-
midores e não desencadeia a seleção de 

em culturas perenes e anuais de qualquer 
região do Brasil, graças aos endósporos 

resistentes às variações ambientais. Além 

de aplicação, podendo ou não ser asso-
ciado aos defensivos químicos.

-
promisso com o Meio Ambiente são valo-
res fundamentais. A criação e desenvol-

de ser uma tecnologia exclusiva, contribui 
com a ausência de resíduos no produto 

-
tais, sociais e de governança – ESG, o 
Grupo evidencia a sua estratégia de cres-
cimento para os próximos anos.

empresa de tecnologia de vanguarda e 
-

lhões em pesquisa e desenvolvimento 
de suas tecnologias. As pesquisas são 
desenvolvidas em seus laboratórios de 
elevada tecnologia e em parceria com as 

do Brasil. Bio-Imune vem sendo desen-

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

O mercado de insumos no Brasil é ex-

-
-
-

ção. De acordo com a Associação Nacional 
dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e 

empresas estão autorizadas a comerciali-
zar insumos, um mercado que movimenta 

-
nectando em uma única plataforma ven-

exclusivo para comercialização de insumos 
agrícolas, desembarcou no Brasil.

-

empresas cadastradas e aprovadas no 
-

De acordo com o líder das operações no 
-

resolver importantes problemas na cadeia 
de distribuição, como por exemplo, o es-

insumos que têm vencimentos na mesma 
safra, isso pode criar muitos problemas e 

prejuízo para as empresas”, destaca.
Ao conectar os vendedores e compra-

dores em sua rede, a AgriAcordo amplia 

muitas vezes uma empresa pode estar 
com um estoque parado por falta de de-
manda em sua região, contudo, essa mes-

-
metendo o seu capital, pode estar em falta 
em outros locais. Assim o raio de exposi-
ção para potenciais clientes é muito maior. 
Ou seja, empresas de todo o Brasil.

É neste contato direto com as reven-
-

de ajudar as companhias ofertantes. “O 

empresas e não tem um canal digital hoje 
para conectar todas elas. Nós acreditamos 
que podemos ser esse elo que o mercado 

-

rural”, diz o líder de operações.

plataforma onde consegue-se escoar de 

-
-

também vamos diminuir as perdas, me-
-

tão do estoque, que é um problema sério 
em muitas empresas brasileiras”, reforça.

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
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Mesmo em plena pandemia, a Coo-
-

sustentabilidade em todo o seu parque 
e na aquisição de novos equipamentos. 

de painéis de energia fotovoltaica, re-
bocadores elétricos, material circulante 

-

alguns dos exemplos do uso correto dos 
recursos.

A sustentabilidade pode ser um bom 
negócio. O retorno, tanto para a nature-

-

compensador. Não por acaso, a Coope-

-

de novos equipamentos que reduzam as 
agressões ao meio ambiente.

-
tribuído diretamente para a contenção 
de custos, para a geração de novos em-
pregos e para o avanço tecnológico, de 

uma melhor harmonia entre o desen-
-

reto dos recursos naturais disponíveis.

desenvolvendo um plano estratégico de 

ações. Elaboramos um plano de traba-

em curto, médio e longo prazos – para 
termos nossa própria sobrevivência 
natural. Entre os projetos nos quais es-

instalação de painéis fotovoltaicos para 

-
-

disso, ainda mantemos uma reserva le-

manter um pulmão verde e corredor da 

-

COOPERATIVA DE 
FLORES CLASSIFICA 
PROJETOS 
SUSTENTÁVEIS COMO 
“BONS NEGÓCIOS”

O Brasil tem papel de destaque mun-
dialmente quando o assunto é produ-
ção de alimentos. Hoje estamos entre 
os maiores exportadores de proteínas, 

também não é diferente. Laranjas, li-
mões, limas e tangerinas são variedades 

do brasileiro, e de milhares de pessoas 
espalhadas pelo planeta. Um dos produ-
tos 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 
-

-
mo período do ano passado. Segundo a 

suco de laranja comercializado no mun-
do.

Com este protagonismo, a respon-
sabilidade também aumenta. Se os 
agropecuaristas brasileiros serão os 

uma população crescente que, segun-

De acordo com o professor José 
-

-
cadas 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 citri-
cultores, impactando na estagnação das 

impactou bastante no setor segundo 
muitos analistas”, diz.

-

sendo o maior produtor e exportador 
do mundo nesse segmento, em termos 

-

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
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são dois prazeres que costumam andar de 

que em diversas culturas, dos persas até 
os astecas, as comidas afrodisíacas têm 
sido usadas para impulsionar o desejo se-
xual.

Existe uma lenda que diz que os mo-

Afrodite, que caíram em forma de cora-
ção, 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 considera-
dos comidas afrodisíacas porque são ricos 
em vitamina C, que é importante para a 

-
rotransmissores químicos no cérebro que 
aumentam a libido, além é claro, de ajudar 
a manter o seu sistema imunológico sau-

A capsaicina, uma substância química 
encontrada em pimentas vermelhas, elas 

-
mular as terminações nervosas, fazendo 
com que você se sinta mais excitado. Ela 

da língua, liberando adrenalina.

As ostras levam a fama de serem afro-
disíacas por terem a forma dos órgãos 
genitais femininos. No entanto, as ostras 
contêm altos níveis de zinco, substância 
que pode melhorar o desejo sexual au-
mentando a produção de testosterona. 

-
te que ajuda na produção de dopamina, 
que quando em baixa no organismo pode 
causar uma queda na libido.

A história deste alimento afrodisíaco 
remonta a Cleópatra. Dizem que ela se 
banhava em leite com infusão de açafrão 

-

recentes, mostraram que o açafrão ajuda 
a aumentar a mobilidade dos espermato-
zóides e pode diminuir alguns dos efeitos 
colaterais sexuais causados pela ingestão 

No idioma asteca a palavra ?ahua-

alimento afrodisíaco vai muito além do 
nome.

fólico, vitamina B9 (que fornece energia 
-

ele é considerado uma das comidas afrodi-

O salmão é uma das mais conhecidas 

também ajuda a aumentar a libido, forne-

de estrogênio, testosterona e progestero-
na.

costume de prescrever o mel para aumen-
tar o vigor sexual. E não é pra menos. Ele 
contém boro, mineral que ajuda a regular 
os níveis hormonais, e o óxido nítrico, que 

-
rante a excitação.

ALIMENTOS AFRODISÍACOS PARA 
APIMENTAR A RELAÇÃO
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OTIMISTA E INCERTO:

Os últimos dois anos foram um 
misto de incertezas, vitórias e derro-
tas, alegrias e tristezas, dentro e fora 
do agronegócio. Empresas abriram, 
deram certo, prosperaram, outras de-
mitiram e encerraram histórias. Mas, 

-

as vacinas, alguns setores retomam 
suas atividades, outros ainda estão 
freados, e o nosso agro como fica?

O setor no Brasil consolidou-se como 
um dos mais eficientes do mundo, 

-
-

coletados pela ABIMAQ representam 
uma alta acelerada no primeiro se-

os números continuem crescendo até 
o final do ano.

-
fiança do agro confirma o positivismo 

-
tos, divulgado pela Federação das 

trimestre do ano. O indicador marcou 
-

metodologia do índice, pontuações 

-
-

gundo o diretor do Departamento do 
Agronegócio da Fiesp, Roberto Betan-
court, essa confiança acompanha os 
sinais de retomada da economia, aba-
lada pela crise gerada pela pandemia 

-
ralmente em circulação pelo ar e pela 
economia mundial, vieram as varia-

-
dos os anos, mas em tempos em que 

ainda pior o impacto. Os eventos cli-
-

correntes e com difícil previsibilidade, 
podem afetar o sucesso da safra, pois 
impacta diretamente na redução de 
produtividade, especialmente quan-
do enfrenta longos períodos de seca. 

-

intensas, dificultando o planejamen-
to, proporcionando atrasos de plantio 
e colheita, por exemplo. Foi mais um 

e, também, na indústria.
Mas, também temos o que cele-

brar, por exemplo, nestes dois últimos 
anos de pandemia, a agricultura bra-

sileira deu um salto em inovação para 
garantir o abastecimento neste perío-
do. As soluções digitais incluem desde 
o uso de imagens captadas por drones 
e satélites, passando pelo geoproces-
samento e inteligência artificial, até 

as tecnologias digitais podem cola-
borar para um ambiente mais aber-
to e produtivo durante situações de 

demanda de sistemas digitais no meio 
rural, algo que levaria muitos anos, e 
que positivamente foi acelerado com 
a chegada do novo vírus.

pensar daqui para a frente? Afinal, 
-

muito otimista, um crescimento do 
-

cipais segmentos (arroz, milho, soja 
e derivados, açúcar, etanol e os três 

-
ção de empregos, apesar da mecani-

próximo ano é que, com o avanço da 

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 even-
tos presenciais anima empresas e 

eventos, um perfil de público muito 
adepto ao “ver de perto”, caracterís-
tica que permite às empresas um re-
lacionamento mais próximo com os 

-

do público, e cabe às empresas, orga-
nizadoras e visitantes, garantir que os 
protocolos de segurança sejam cum-
pridos em respeito à saúde de todos. 

-
do 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 

por exemplo, ainda é um fantasma 
que assombra o setor e tem provo-
cado atrasos nas entregas e aumen-
to nos preços de equipamentos. O 

outros setores, não parou. Toda a de-
manda ficou reprimida, gerando alta 
no preço da matéria-prima e atrasos 
nas finalizações.  Hoje a recomenda-
ção é para que os agricultores ante-
cipem as compras, garantindo preços 
reduzidos e entrega.

agro



Segundo os dados mais recentes 
-
-

desempenho das lavouras e da pe-

passado.
Se este importante setor para 

economia segue avançando é gra-
ças a sinergia entre os produtores 
e as agroindústrias que nos últimos 

anos tem investido em inovação, 
tecnologia e principalmente pesso-
as.

Uma das empresas é a Rotam 
do Brasil, multinacional focada em 
pesquisa, melhoria e desenvolvi-
mento de defensivos agrícolas, que 
tem atraído a atenção de talentos 

companhia recebe o selo Great 
-

global que apoia organizações em 

todo o mundo a obter melhores re-
sultados através de uma cultura de 
confiança, alto desempenho e ino-
vação.

Segundo o gerente geral Brasil, 
-

tam, a recertificação é o reflexo de 
-

da com as pessoas, zelando por um 
bom ambiente de trabalho e boas 

-
damental.

“Hoje, somos uma empresa 

como efetivas e em linha com as 
-

centemente, fomos eleitos como a 
-

mostra que temos muito mais acer-
tos do que erros, que nosso time 
é excepcional, engajado e focado”, 
destaca.

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 di-
mensões continentais e essa fama não 
é à toa. Somos o quinto maior país do 
mundo em extensão territorial com 

-

avanço da internet, em algumas regi-
ões o acesso ainda é lento e demorado 
aos brasileiros principalmente em caso 
de suporte técnico remoto, sendo mui-

do especialista até o local.
-

to aos seus clientes nestas situações, a 
-

presa de consultoria, treinamento, de-
senvolvimento e integração de siste-

expandindo sua presença nacional.

-
tec acaba de inaugurar uma filial em 
Mato Grosso, estado escolhido es-
trategicamente por sua localização 
privilegiada. Segundo Marcelo Costa 
Campos, gerente da nova unidade, a 

de profissionais para que possam pres-
tar um suporte específico e principal-
mente implantar novidades com um 
melhor custo-benefício aos clientes. 
“Entendendo e conhecendo a estrutu-
ra de cada cliente, é muito importan-
te para que a operação e negócio não 
sofram impactos, trazendo resultados 

Ainda segundo Campos, como o 
Brasil é um país repleto de oportuni-
dades, é preciso estar presente e pró-
ximo aos clientes e a expansão por 

meio das filiais é a forma mais eficien-
te. “Estamos estruturando esse canal 
de atendimento e relacionamento 
para disponibilizar as melhores solu-
ções tecnológicas, entendendo de per-
to 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 su-
porte como em novas implantações. 
“A expectativa é que possamos gerar 
mais negócios nessas regiões que pre-
cisam de um apoio tecnológico e pre-
sença das empresas como a nossa”, 
acrescenta Campos.

EMPRESA DE 
PROTEÇÃO DE 
CULTIVOS MANTÉM 
CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL
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ROTAM DO BRASIL MAIS UMA VEZ CONQUISTA O SELO GREAT 

TRABALHAR NO AGRONEGÓCIO
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COMO GARANTIR O ISOLAMENTO TÉRMICO 
E QUALIDADE DO ARMAZENAMENTO NAS 
CÂMARAS FRIAS INDUSTRIAIS

Muitos produtos, como frutas, le-
gumes, pescados e vacinas, por exem-
plo, precisam ser acondicionados em 
ambientes refrigerados. O objetivo é 
que, armazenados por um período tal 
em uma temperatura determinada, de 
acordo com as necessidades específi-
cas individuais, os produtos tenham 

indústrias utilizam a câmara fria, con-
siderada um dos equipamentos mais 
importantes para garantir o isolamen-
to térmico e manter a conservação dos 
itens. 

Fazer o controle de temperatura 
das câmaras frias, no entanto, não é 

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 entra-
da de calor, é possível que a câmara 
frigorífica tenha infiltrações que po-

por exemplo. Além disso, a falta de 
vedação das paredes ou portas iso-
lantes e a abertura destas por longos 
períodos ocasiona a entrada de calor 
no espaço e pode resultar em um pro-
blema sério, como perda dos produtos 

é importante contar com equipamen-

isolamento térmico industrial, como é 

Giordania R. Tavares, diretora executi-
va da Rayflex. 

A executiva explica que, para a mon-
tagem de uma câmara frigorífica, seja 

-
dos ou congelados, é importante de-
finir o fluxo e o nível de rigorosidade. 
“As movimentações que acontecem 
em uma câmara fria industrial preci-
sam 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 

intervenção direta do homem, como 
as da Rayflex, que podem ser aciona-
das também por botoeira, puxador, 
controle remoto e laço de indução. 

-
cer do pallet para fechar a porta”, fina-
liza a executiva. 

máquinas e equipamentos



INSPEÇÃO PORTUÁRIA É FUNDAMENTAL NO 
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE GRÃOS

Segundo recente levantamento da 
-

panhia Nacional de Abastecimento (Co-

-
lho, soja e farelo de soja devem alcançar 

-

portos brasileiros é fundamental que 
compradores e embarcadores tenham 
atenção com a qualidade dos produtos. 

mostram tão importantes, pois a empre-

momento do embarque.
De acordo com Fernando Souza, Eng. 

-
sis Group, o papel do inspetor é ser os 
‘olhos do cliente’ no local de embarque 
evitando qualquer discordância em rela-

traders e compradores. “Nosso trabalho 

-
guem todos os protocolos exigidos pela 

legislação do setor”, aponta.

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 ór-

-
ção o navio passa a ser monitorado e seu 
status é diariamente comunicado. Na 

onde são checadas as condições de lim-
peza e manutenção dos porões e, duran-

-

-

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 

-
sam trazer danos a carga”, reforça Souza.
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STARTUP PROMETE SER 
SOLUÇÃO DE ECONOMIA 
PARA FROTAS

Reduzir custos para as transporta-
doras 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 ativi-

financeiras por mês.
A Gasola faz a gestão de combus-

tíveis 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 Ler-
-

tos de uma transportadora são com 
combustível e a utilização da platafor-

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 di-
reta entre transportadoras e postos, a 
fim de gerar melhores opções de ne-
gociações, 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 

combustíveis. Além disso, o depósito 

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 au-
mentam sua margem de venda. Todo 
mundo sai ganhando”, declara.

O sistema da Gasola funciona da 
-

trado pela transportadora acessa o 

verifica as informações e valida esse 
abastecimento. Neste momento, uma 
conta corrente digital entre a trans-
portadora 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 con-
segue fazer o pagamento direto, sem 
intermediação de cartões.

postos de combustíveis credenciados. 
-

mento em uma rodada privada lide-
rada pela Smart Money Ventures em 
maio deste ano, a expectativa é de ex-
pansão.

Segundo Ricardo Lerner, a Gasola 
proporciona um sistema de gestão on-
line que garante uma melhoria de efi-

de caminhão melhora em seu consu-

economia. A Gasola mostra, de ma-

quanto cada condutor e veículo estão 
gerando de economia ou prejuízo para 
a empresa”, reforça.

“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



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

TECNOLOGIA EM
MÁQUINAS PARA
CLASSIFICAÇÃO
E EMBALAGEM
DE FRUTAS

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

+ Precisão na seleção dos alimentos
+ Qualidade no produto entregue
+ Redução de mão de obra

mf_ maquinas
49 3246.3536

Fraiburgo - SC

Siga nossas
redes sociais

NO MERCADO
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ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DE 
CAMINHÕES DO GRUPO TRACKER BATE 
RECORDE E SE APROXIMA DOS 90%

rastreamento e localização de veículos do 
Brasil, tem superado os próprios recordes 

-

-
ma das demais prestadoras do serviço do 
mercado, que têm percentual médio de 

-

“Todos os nossos equipamentos são 
munidos com a única tecnologia do mer-
cado inume a interferência dos inibidores 

-
drilhas especializadas em roubo e furto 

-

desenvolveu uma combinação de tecno-

índices de recuperação, que agrega ra-
diofrequência + LBS ou radiofrequência 

transportadas.
O Sistema Inteligente de Detecção de 

Jammer é outro diferencial. Com ele, o 

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 

antecipamos aos criminosos”, explica o 

combinação de tecnologias permite a 
expansão do parque de antenas móveis 

espalhadas nas cinco regiões do país, te-

antenas móveis, que são equipamentos 

e estradas de todo Brasil. A cobertura do 

vai crescendo à medida que novos equi-
pamentos são instalados”. Equipes de 
pronta resposta, aviões e helicópteros, 

por dia, complementam a estrutura.

Dados do Comando de Operação do 

-
centual de caminhões recuperados com 
aviso em até uma hora após a ocorrên-

coordenador do Comando de Operações, 
Vitor Correa.

Ele explica que também é muito im-
portante que a pessoa que vai avisar so-
bre o ocorrido tenha o maior número de 

Com os dados em mãos, nossos especia-
listas vão traçar a estratégia de buscas 

PERCENTUAL DE RECUPERADOS COM AVISO EM ATÉ UMA HORA APÓS A OCORRÊNCIA ESTÁ EM 99,1%

-
tantes e compradores a nova unidade 

no maior Entreposto da América Lati 
na, a Ceagesp. 

-
tes que fizeram tudo isso possível, 

com os serviços essenciais na Ceasa de 

NOVA UNIDADE DA 
CAIXA NA CEAGESP
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O presidente da Scania na América 

nesta quinta-feira que a montadora 
tem planos de produzir veículos elé-

dado quando a tecnologia tiver via-

países emergentes não têm a mesma 
capacidade de subsídios dos merca-
dos que lideram a transição tecnoló-
gica – 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 – 

pela fabricante – ou mesmo a diesel 
vão coexistir com os elétricos.

A expectativa é que em países sem 
subsídios, e onde o preço dos com-
bustíveis é mais controlado pelo go-
verno, 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 tec-

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 
-

como a adaptação industrial, de no-
vas tecnologias faz parte dos inves-

momento, contudo, a montadora tem 
feito apenas testes com veículos elé-
tricos.

“Vamos trazer veículos elétricos 
no momento certo, e industrializar 
localmente a tecnologia quando fizer 

e financeiro”, comentou o presidente 
da montadora de caminhões pesados.

SCANIA PLANEJA PRODUZIR VEÍCULO ELÉTRICO
QUANDO TECNOLOGIA FOR VIÁVEL NO BRASIL

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

representar um salto na história 
da Everlog, startup paulistana de 

anos e com clientes da indústria, 
-

giões do país.
A empresa acabou de receber 

um aporte multifundos da ordem 

Cedro Capital e contando com a 

da Artesian, um fundo de investi-
mento australiano que fez na Ever-
log o seu primeiro investimento 

no Brasil. Os recursos começam 
a ser aplicados, agora, no desen-

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.

-
tratando profissionais de tecno-

dobrar de tamanho nos próximos 
meses, conforme ressalta o só-
cio-fundador da Everlog, Rodrigo 

-

duto ainda mais inovador e que 
atende uma dor muito grande das 
indústrias, que é a contratação do 
fretes”, adianta o executivo.

e a partir do fornecimento ao mer-
cado de monitoramento logístico 
das entregas e auditoria dos fretes 
contratados pelos embarcadores, 
a Everlog constatou a grande di-
ficuldade que a indústria tem em 
realizar a contratação on-line de 
fretes. “Encontrar novos parcei-
ros e com processos manuais não 

-

presas perderem tempo e dinhei-
ro. Sem contar que os processos de 

e restringem as opções de preços, 
convidando apenas uma fração das 
transportadoras disponíveis”, ex-

com os ‘players’, isto é, as trans-
portadoras e aplicativos de cargas, 
de modo a oferecer aos embarca-
dores, nossos clientes, um leque 
de opções, as melhores para suas 
reais necessidades”.

EVERLOG ATENDE INDÚSTRIA, 

COMPLETAR CINCO ANOS EM 
2021, AMPLIA SOLUÇÕES E 
PROJETA DOBRAR DE TAMANHO
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VENDA DE CAMINHÕES CRESCE 
48,9% NO BRASIL EM 2021;
VEJA O RANKING

A venda de caminhões novos 

-
das de janeiro a agosto. No mesmo 

dados são da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Auto-

Nesse sentido, a venda de cami-

-
nhões novos foram vendidos no 

De acordo com os dados da Fe-

Mercedes-Benz lidera a venda de 
caminhões novos. Em outras pala-

participação de mercado.

-

período. Logo depois vem a Volvo, 

de participação. A Scania aparece 

Assim como ocorre tradicional-
mente, os pesados são lideram a 
venda de caminhões por segmen-
to. Assim, a participação no acu-
mulado de janeiro a agosto foi de 

-

Segundo a Fenabrave, o Volvo 
-

placadas no acumulado de janeiro 
-

valo-mecânico da marca sueca foi 
o caminhão mais vendido do Brasil 
nos primeiros oito meses do ano.

-
placamentos no mesmo período. 
Como resultado, tomou o terceiro 

quarta posição. O modelo da mar-

vendidas de janeiro a agosto.
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STARTUP UTILIZA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL PARA REVOLUCIONAR
A CONTRAÇÃO DE FRETE

A economia brasileira é altamen-
te dependente do transporte rodo-

mais utilizado para o deslocamento 
de diversos produtos. Segundo o Re-

transporte de cargas do Brasil passa 
-

ainda precificam fretes baseados em 
histórico próprio, sem nenhum tipo 
de tecnologia, o que é um grande 
erro quando não se observa o merca-
do como um todo.  

Com o objetivo de proporcionar 
mais inteligência a este setor tão im-
portante que pouco inovou nas últi-
mas décadas, a logtech goFlux, lan-
çou o View uma solução integrada a 
plataforma de contratação que traz 
inteligência preditiva e permite uma 

visão futura de patamares de frete 
do mercado.

-

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 di-
ferencial desse produto é seu efeito 
de rede. “Temos uma base de dados 

comparativas e projeções de valo-

uma tecnologia inovadora que utiliza 
inteligência artificial, big data, e al-
goritmos 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 va-

-
sibilitamos essa e inteligência para 
os embarcadores poderem comparar 
os fretes de suas rotas (com restante 

-
sibilidade futura – usando fatores ex-
ternos – que influenciam na formula-
ção dos preços do mercado”, destaca 
Morgado.

Com tecnologia própria, a plata-
forma também gera aos seus clientes 
a segurança na tomada de decisões 

seja, os mesmos podem se respaldar 
em dados trabalhados em safras pas-
sadas (valores transacionados atra-

formulando fretes futuros. “Falan-
do de economia, o cliente pode ser 
muito mais assertivo nas suas toma-
das de decisões, diminuindo erros 
na criação de forecasts baseados so-
mente em histórico próprio”, finaliza 
o gerente.

capital, a goFlux é uma startup que 

fundadores experientes em logística 
que desenvolveram uma plataforma 
totalmente digital para cotação, ne-
gociação, contratação e gestão de 

revolucionando a forma de contratar 
fretes e impulsionando a competiti-
vidade no segmento de transportes.

VIEW É UMA SOLUÇÃO INTEGRADA A PLATAFORMA GOFLUX PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA QUE TRAZ VISÃO FUTURA DE FRETES



As exportações de veículos Iveco 

na comparação com o volume embar-
cado em igual período no ano passa-
do. Controlada pela CNH Industrial, a 
empresa reportou aumento das vendas 

-

“Seguimos em contato com poten-
ciais clientes para fortalecer nossa pre-

sença no mercado e trabalhamos para 
que novas empresas estejam ao nosso 
lado nessa jornada. Em breve teremos 

Calderoni, diretor comercial para Amé-
rica do Sul.

Apesar dos bons números da mon-
tadora no mercado externo, seu cresci-

setor apresentou no primeiro semestre. 
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COM VENDAS DO VM EM ALTA, 
VOLVO LANÇA VERSÃO 2022 COM 
MUDANÇAS INTERNAS NA CABINE

-
cipalmente na parte interna da cabine. 
“Estamos mais uma vez atualizando uma 
linha de veículos de grande sucesso nos 

-
vo 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 prepa-
ração ainda melhor para implementação 
de caçambas.

Mais conforto
A Volvo desenvolveu uma nova cama, 

ensacadas e espuma de alta densidade. 
Dotada de extensores, a nova largura pro-

um novo tecido, em harmonia com as no-
vas cores, a cama pode ser levantada para 

o motorista ter acesso a um amplo espaço 
de armazenagem embaixo dela.

Com materiais de alta qualidade, o aca-
bamento e a cor do painel têm neste novo 

a disposição dos componentes. Também 
possuem nova cor e acabamento os ban-
cos do motorista e do passageiro, as pare-

“O aperfeiçoamento interno promove um 

toda linha Volvo, trazendo mais conforto 
ao condutor e demais ocupantes”, asse-
gura Clovis Lopes, gerente comercial de 
caminhões Volvo no Brasil.

-

caçamba. A alteração foi introduzida jus-
tamente para facilitar a instalação de um 

-
-

rios materiais até operações de suporte na 
mineração. “As mudanças garantem maior 

transportador perde menos tempo com 
o fornecedor, colocando o veículo para 
trabalhar mais rapidamente”, diz Jeseniel 
Valério, gerente de engenharia de vendas 
da Volvo do Brasil.

O VM tem uma história de sucesso. Ele 

conceito de veículo com cabine mais con-
-

res, além dos atributos de segurança e 

mercado acompanhou essas mudanças”, 
lembra Valério.

por uma oferta importante da Volvo tan-
to no segmento de pesados quanto no de 
semipesados, em dezenas de aplicações. 
Recentemente, a marca apresentou duas 

o VM é oferecido com motorizações de 

toneladas, para construção e mineração, 

sozinho em linhas de colheita de cana de 
açúcar, evitando o pisoteio de mudas e au-

operação.

De janeiro a agosto deste ano foram 

-
odo do ano passado, e acima do resulta-

atender à crescente demanda, desde maio 
a Volvo aumentou a produção do modelo, 
que passou a ser fabricado em dois turnos 

junho a marca celebrou ainda a entrega 

Segundo dados da Anfavea, no mesmo 
-

minhões pelas montadoras brasileiras, 
resultado que representou um aumento 

-
das entre janeiro e junho do ano passa-
do.

No acumulado até julho, o cresci-

registrado nos primeiros sete meses de 

-
minhões embarcadas.

Apesar da alta registrada sobre uma 
-

mento dos mercados no ano passado, as 
exportações de veículos apresentaram 

a Anfavea, o resultado é fruto da falta de 
semicondutores.

EXPORTAÇÕES DA IVECO NA 
AMÉRICA DO SUL CRESCEM 71%
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AO MERCADO COM 
PACOTES DE SERVIÇOS 
VOLKS|CARE 4.0

Mantendo o padrão de atendimento 
-

minhões e Ônibus preparou dois planos 
de manutenção exclusivos para os ca-

-

especialmente desenvolvidos para en-
tregar ao cliente a solução completa de 

"Estamos lançando um produto de 
alta tecnologia e vanguarda e serviços 
que atenderão o cliente, tais como um 
pós-vendas especializado, com opção do 

-
tema RIO, além das soluções de parcei-
ros para carregadores e a infraestrutura 

-

-
cas de acordo com um cronograma, de-

-
genharia da montadora. A manutenção 

do compressor do condicionador de ar 

mecânicos, cobrindo peças e a mão-
-de-obra envolvida. Os intervalos são 

operação do veículo, podendo ser misto 
ou severo.

-
-

e componentes que se desgastam de 
acordo com o tempo de uso do veículo, 

DAF ENTREGA O SEU CAMINHÃO NÚMERO 15 MIL
DAF caminhões Brasil, celebra a co-

super Space.Sua comercialização come-

em campanha Minas Gerais.
O diretor comercial da DAF cami-

nhões Brasil, Luís Gambim, comemora 
o lançamento de mais um novo modelo.

“Alcançamos mais uma marca impor-
tante para a nossa trajetória, o emplaca-

-

nacional, tanto para venda como para 
serviços. Estes são resultados que de-
monstram o crescimento da marca no 

e a nossa constante dedicação para ofe-
recer uma solução completa de trans-

porte. Estamos muito felizes de alcançar 
essa marca tão rapidamente.’’

-

como rolamentos do motor elétrico de 
tração, rolamentos do compressor do 
condicionador de ar, componentes ele-

para-brisa, tambor e lonas do sistema de 
freio, e todas as operações de inspeção 
e eventual troca de demais componen-
tes indicados pela montadora.

As manutenções são feitas por qui-
-

ração do cliente. Todos os componentes 

com a necessidade e com as informa-
ções colhidas através da telemetria RIO.

-
-

ras vantagens, sendo a principal delas 
tranquilidade mesmo após o período de 

podem ser contratados por cinco anos. 
Caso o cliente necessite de uma cober-

-

-
ra. Além disso, todos os canais de co-
municação e socorro ao cliente estarão 
disponíveis pelo período de cobertura 
contratado.




