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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INAUGURA 
NOVA UNIDADE NA CEAGESP
UNIDADE CONTARÁ COM TODO O PORTFÓLIO DA CAIXA PARA ATENDER AS MAIS DE 50 MIL PESSOAS QUE CIRCULAM DIARIAMENTE PELO LOCAL

A CAIXA inaugurou, no dia 11 de 
outubro,a unidade Ceagesp. O even-
to fez parte do plano de expansão 
“CAIXA Mais Presente”, que está 
inaugurando novas unidades em 
todo o país e vai totalizar a entrega, 
nos próximos meses, de 268 unida-
des do banco, incluindo 100 dedica-
das exclusivamente para atendimen-
to ao agronegócio.

“A Caixa Econômica Federal, ela 
trabalha com algumas condições di-
ferentes para pessoas de baixa ren-
da. Eu acho isso essencial, pois, nós 
temos um público muito grande que 
ela vai poder atender”, disse o pre-
sidente da Ceagesp, o Coronel Mello 

Araujo. 
A unidade foi prometida aos per-

missionários, em dezembro de 2020, 
na vinda do primeiro presidente da 
República no Entreposto paulistano. 

“Menos de um ano, não tem nem 
10 meses que o presidente do Brasil 
esteve aqui,  depois daquele anún-
cio a unidade já está entregue. Eles 
participaram da licitação, ganharam. 
Reformaram o espaço, pois, estava 
abandonado. Então é vitória para 
todo mundo” , concluiu o Coronel.   

A unidade vai oferecer todo o 
portfólio de produtos e serviços da 
CAIXA, além de operar os programas 
sociais do Governo Federal. 

“Ser CAIXA é estar próximo das 
pessoas que não têm praticamente 
ninguém para ajudar”, afirmou o pre-
sidente da CAIXA, Pedro Guimarães. 
“Não tem resposta para não ter uma 
agência da CAIXA aqui na Ceagesp. 
São dezenas de milhares de pesso-
as todos os dias, pessoas carentes. 
Passa pela questão do banco social 
e pelo banco da matemática. Poucas 
agências serão tão rentáveis como 
essa”, concluiu.

A nova unidade conta com 15 co-
laboradores, entre empregados pró-
prios e terceirizados, e dispõe de 
dois guichês de caixa. O horário de 
atendimento será das 8h às 13h e o 

autoatendimento, com quatro termi-
nais, irá funcionar das 6h às 22h.

Com área de 380 m², as instala-
ções estão adequadas para acessibi-
lidade de pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida.

Plano de expansão:
Com o “CAIXA Mais Presente”, o 

banco estará em todos os municípios 
brasileiros com mais de 40 mil habi-
tantes, mantendo a maior capilari-
dade dentre as instituições financei-
ras brasileiras, bem como passará a 
prestar atendimento em microrregi-
ões historicamente desassistidas do 
país.
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JOVEM EMPRESA 
DE BIOLÓGICOS 
BRASILEIRA É 
FINALISTA NA 
CROP SCIENCE 
AWARDS 2021

O mercado de biológicos é um dos 
segmentos que mais cresce dentro 
do agronegócio brasileiro e, segun-
do projeções de especialistas, esse 
avanço de cerca de 30% ao ano deve 
manter-se nos próximos anos. Com o 
surgimento diário de novas soluções 
e tecnologias, se destacar nesse mer-
cado altamente competitivo é uma 
grande missão. Mas para a Biotrop, 
uma jovem empresa com pouco mais 
de três anos, esse desafio tem sido 
diariamente superado. Prova disso é 
o recém anúncio feito pela Organi-
zação do Crop Science Awards 2021, 
um dos mais importantes prêmios da 
indústria de insumos para o agrone-
gócio mundial.

A competição reconhece a exce-
lência nas indústrias de proteção de 
cultivos e agricultura digital em todo 
o mundo, destacando as melhores 
iniciativas científicas, tecnológicas e 
de liderança. A Biotrop, que partici-
pa pela primeira vez da premiação, 
entrou como finalista em oito das 
nove categorias em que se inscre-
veu. A empresa, de origem nacional, 
se destaca em meio à diversas mul-
tinacionais e grandes indústrias do 
setor.

Para Antonio Carlos Zem, CEO da 

Biotrop, a premiação é um reconhe-
cimento do trabalho primoroso que 
a empresa tem realizado nas áreas 
de pesquisa e inovação, desenvolvi-
mento, registro e produção – visando 
atender os reais desafios do campo. 
“Para nossa jovem empresa, estar 
entre as finalistas nas principais ca-
tegorias da premiação é um reconhe-
cimento de que estamos no caminho 
certo, totalmente guiados pelo foco 
do cliente. Isso representa a genuína 
paixão que todos os nossos colabo-
radores têm pela agricultura biológi-
ca e regenerativa”, destacou.

Cerca de 100 inscrições foram 
recebidas nas categorias disputadas 
em 2021, que teve seu escopo ex-
pandido e ganhou nova segmenta-
ção, abrangendo também as indús-
trias de fertilizantes e saúde animal. 
Cada inscrição foi avaliada por um 
painel de 12 jurados, permitindo que 
a comissão elaborasse a lista de fi-
nalistas nas 12 categorias propostas.

Atendendo ao alto nível de inte-
resse na categoria de Melhor Novo 
Produto Biológico, a organização 
este ano dividiu a categoria em duas 
– uma com foco em biopesticidas e 
outra para os bioestimulantes. A Bio-
trop aparece em ambas.

A BIOTROP PARTICIPA PELA PRIMEIRA VEZ DESTE QUE É UM DOS 
MAIS IMPORTANTES PRÊMIOS DA INDÚSTRIA DE INSUMOS PARA 
O AGRONEGÓCIO MUNDIAL, E ESTÁ CONCORRENDO EM 8 DE 12 
CATEGORIAS

tecnologia
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Jornal Entreposto - De acordo com 
o relatório desenvolvido pela Blink, 
em parceria com a CropLifeBrasil e 
divulgado no início de 2021, o cresci
mento do setor nacional de biológicos 
supera 30% ao ano, acima da média 
internacional, que é de cerca de 15% 
anual. E a projeção é que alcance qua
se R$ 3,7 bilhões em 2030, um aumen
to de 175% em relação a 2020. De que 
forma a BIOTROP planeja se posicio
nar nos próximos anos neste mercado 
tão crescente e importante?

Tatiana - A BIOTROP tem a arrojada 
visão de ser a maior e melhor indústria 
do segmento de biológicos e naturais 
para as américas até 2023. E isso cer-
tamente passa por manter a empresa 
inovando em seus projetos e produtos. 
Nosso grande ponto de diferenciação 
é que investimos massivamente para 
trazer novas tecnologias que auxiliem 
o produtor a superar seus principais 
desafios produtivos. Já temos um por-
tifólio consolidado com soluções para 
mobilização de nutrientes, fixação bio-
lógica de nitrogênio, resiliência a se-
cas, controle de nematoides, doenças 
e pragas, dentre outras finalidades e o 
nosso next-next prevê muito mais, in-
clusive herbicida biológico. Além disso 
estamos investindo muito em nossa 
capacidade de produção, para aten-
der a este mercado ávido por soluções 
realmente eficientes e diferenciadas, 
que agregam em produtividade man-
tendo a sustentabilidade.

JE ENTREVISTA 
TATIANA 

NEVES
GERENTE DE 

MARKETING DA 
BIOTROP

JE - Informação, bons produtos, 
orientação técnica, momento de de
cisão são todos fatores importantes 
para o manejo, seja ele biológico ou 
não. Hoje, quando falamos em ma
nejo biológico e natural, quais são os 
reais desafios do agricultor dentro da 
porteira?

Tatiana - Acreditamos que o grande 
desafio, ainda é, em várias regiões e 
culturas é a adoção. Ainda há descon-
fiança na efetividade dos biológicos 
por um passado onde ainda não havia 
as tecnologias que dispomos hoje, tec-
nologias que permitem ter formula-
ções mais estáveis, resistentes a con-
dições ambientais, compatíveis com 
químicos e altamente eficientes. Com 
estes pontos resolvidos ficou mesmo 
o ceticismo e o desconhecimento. A 
comunicação associada a presença a 
campo das equipes das indústrias de 
biológicos estão fazendo a virada da 
chave junto aos produtores. Estamos 
mostrando que os problemas que os 
produtores conheciam dentro da por-
teira com o uso dos biológicos, não 
existe mais.

JE - O uso de biológicos na agri
cultura não é novidade, porém, é re
cente o aumento expressivo tanto de 
empresas e produtos neste segmento, 
como da aceitação do produtor rural 
para cuidar da lavoura com biológicos. 
Quais são os principais fatores que le
varam a essa mudança no Brasil?

Tatiana - O perfil dos agricultores 
brasileiros vem mudando, com as no-
vas gerações assumindo posições de 
gestão, trazendo a busca por inovação 
como opção para melhorar a produ-
tividade e, a qualidade dos cultivos, 
além produzir de forma a preserva seu 
maior bem, a terra. Claro que continu-
am exigindo comprovação de eficiên-
cia a campo, além de claro custo-bene-
fício. Além disso, o fator de destaque 
desta mudança foi o que falamos na 
pergunta anterior, a grande evolução 
na tecnologia dos biológicos.,.

JE - Cerca de 80% do mercado de 
biológicos está concentrado em gran
des culturas, como soja, milho, algo
dão, café e cana- de-açúcar. Mas, a 
maior taxa de adoção ainda está na 
produção de frutas e hortaliças, com 
taxa superior a 40%. O que a BIOTROP 
disponibiliza ou tem desenvolvido 
para aumentar o leque de soluções 
para essas culturas?

Tatiana -  Diferente dos químicos, o 
registro de defensivos biológicos é fei-
to por alvo e não cultura, ou seja, uma 
vez que você tenho o registro para um 
alvo, você pode utilizar o produto em 
qualquer cultura de ocorrência deste 

alvo. Isso é excelente para o segmento 
de HF, que sempre sofreu com a falta 
de produtos registrados devido ao alto 
custo de registro dos químicos, que é 
feito por alvo e por cultura, devido a 
questões de toxicidade que variam de 
cultura para cultura. Em parte, esta 
questão da toxicidade é que levou a 
esta forte adoção por conta do seg-
mento de HF. Além disso, a ausência 
de resíduos no produto final e a segu-
rança para quem manuseia, aplica, faz 
toda a diferençam em um mundo onde 
estamos buscando segurança alimen-
tar, conservação do meio ambiente e 
do homem.  Sempre que desenvolve-
mos um novo produto, buscamos as 
respostas de campo para o HF inde-
pendente do valor de retorno neste 
segmento, por queremos uma agricul-
tura regenerativa e sustentável, e isso  
não permite priorização de segmentos, 
tem que ser em todos os que atuamos.  

JE - A BIOTROP é detentora de 
uma das mais avançadas unidades de 
multiplicação industrial de bactérias 
do Brasil. Em termos de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos bioló
gicos e naturais, qual é o papel desta 
planta?

Tatiana - Nossa unidade fabril é 
hoje uma das principais do Brasil e do 
mundo - hoje com 7 milhões de litros 
de capacidade de produção instala-
da, e em franca expansão. A fábrica 
concentra nossos times de qualidade, 
pesquisa e inovação, que trabalham 
de modo integrado para desvendar os 
mecanismos de ação do nosso grande 
banco de microrganismos, selecionan-
do as melhores estirpes para ampliar a 
eficácia dos produtos. O trabalho, em 
suma, é levar inovação e diferenciação 
ao campo.

JE - Quando falamos em safra, sa
bemos que a cada ciclo há grandes 
desafios para os agricultores, inde
pendente da cultura. Em 2020/21, 
a falta de chuva em muitas regiões 
produtivas foi certamente o principal 
problema enfrentado. Como a tecno
logia da BIOTROP está preparada para 
condições de estiagem?

Tatiana - Além da linha já consoli-
dada da BIOTROP de bioestimulantes, 
que desenvolvem melhor as raízes das 
plantas, possibilitando melhor apro-
veitamento dos nutrientes presentes 
nos solos e aportados a eles, estamos 
trabalhando em novas soluções, com 
base em microrganismos selecionados 
para ajudar na resiliência das plantas 
ao estresse hídrico, no condiciona-
mento do solo para melhorar a dinâ-
mica da água no perfil do solo e junto 
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às raízes. Em breve teremos um bioin-
sumo classificado como hidrocapacitor 
de solo, que tem em sua composição 
bactérias que além de promoverem à 
planta melhor desenvolvimento e sis-
tema radicular mais robusto, auxiliam 
na manutenção do turgor (posterga-
ção da murcha) e proteção contra o 
dano das estruturas da célula vegetal. 
Esse produto irá revolucionar o merca-
do, como o melhor amigo do produtor 
em períodos de estresse hídrico.

JE - Além da pesquisa e desenvol
vimento de soluções inovadoras no 
segmento de biológicos e naturais, 
quais outras maneiras que a empre
sa busca desenvolver para ajudar os 
produtores a resolver problemas ou 
aplicar novidades na lavoura?

Tatiana - Nossa empresa busca ino-
var em todos os setores, pois costuma-
mos dizer que temos foco no foco do 
cliente. Ou seja, olhamos para onde o 
produtor aponta, buscando as melho-
res tecnologias e oportunidades. To-
dos os nossos programas, parcerias e 
produtos possuem esse foco: Se é boa 
para o produtor, é boa para a BIOTROP. 
Desta forma buscamos no mercado 
parceiros com tecnologias comple-
mentares que potencializem o uso de 
nossas soluções ao mesmo tempo que 
resolvam os problemas de manejo das 
lavouras. Um grande parceiro neste 
sentido é a empresa Orion, detentora 
de uma das melhores tecnologias e 
equipamento para aplicação em sul-
co de plantio. Esta tecnologia permite 
colocar as soluções biológicas de início 
de desenvolvimento da lavoura onde 
elas precisam estar, no alvo, junto a 
semente.

JE - À propósito, a BIOTROP, recen
temente, anunciou o projeto Agrobio
ta 2.0, que envolve análise metage
nômica, desta vez na cultura da cana. 
A empresa pretende desenvolver es
tudos e parcerias como este projeto, 
mas para outras culturas, como hor
tifrútis?

Tatiana - O Agrobiota - é um progra-
ma de análise metagenômica do solo, 
usado para investigar o microbioma 
dos solos, permitindo compreender 
aptidão, suas fortalezes e suas fraque-
zas. Esta análise leva a possibilidade de 
uma recomendação customizada que 
vai reequilibrar a microbiota, melhorar 
as condições de cultivo dos solos além 
da longevidade deste bem maior dos 
produtores.

O projeto início na cultura da soja, 
em um projeto piloto realizado no 
Rio Grande Do Sul que entregou re-
sultados práticos que estão elevando 
o nível do manejo dos produtos que 

participam. Este sucesso nos abriu as 
portas o desafio de levar esse progra-
ma para cana-de-açúcar com a Nova-
América, onde o obejtivo é mensurar a 
pegada hídrica e a pegada de carbono 
dos canaviais. Muito em breve, esse 
programa estará disponível aos clien-
tes de todas as culturas, por meio do 
nosso programa de relacionamento, o 
Biopontos. Aguardem!

JE - Quais são os grandes ganhos 
para a agricultura com um projeto 
como o Agrobiota? Já há resultados 
práticos das lavouras participantes?

Tatiana - Customização de manejo, 
revitalização de áreas de baixa produ-
tividade, longevidade das área pro-
dutivas, menos uso de defensivos e 
fertilizantes. Estes são apenas alguns 
benefícios, e temos certeza de que 
ainda vamos descobrir mais sobre o 
potencial desta ferramenta com a apli-
cação a diferentes condições e situa-
ção, e com o próprio aprimoramento 
da tecnologia. Sim, acreditamos que o 
que é bom, pode sim ficar ainda mel-
nhor.

JE - A exemplo do projeto Agrobio
ta, a BIOTROP mantém mais parcerias 
com instituições e afins para novas 
pesquisas e desenvolvimento de so
luções tecnológicas para o agricultor?

Tatiana - Sim, é uma prática da 
BIOTROP o desenvolvimento de tec-
nologia em parceria com instituições, 
como a EMBRAPA - a qual recentemen-
te foi nossa aliada no desenvolvimen-
to de um bioinsumo multifuncional 
para pastagens, o PastoMax, que está 
sendo um sucesso junto segmento 
de pecuária, que também sofre com 
a produtividade e qualidade de suas 
pastagens. Entendemos que estas par-
cerias são de grande importância para 
acelerar o desenvolvimento, validação 
e disponibilização de novas tecnolo-
gias ao campo.

JE - Em 2021 a BIOTROP recebeu 
uma certificação da Ecovadis pelo 
compromisso com a sustentabilida
de e governança corporativa. O que 
é promover sustentabilidade para a 
BIOTROP?

Tatiana - Como uma empresa de 
biológicos, que veio para atender os 
anseios da sociedade por produtos 
mais amigáveis ao meio ambiente e 
seguros ao homem e aos animais, não 
poderíamos deixar de valorizar as ini-
ciativas de sustentabilidade, sociais e 
de governança, pois elas visam contri-
buir para um mundo mais equitativo 
e responsável para as pessoas. Nossa 
empresa está 100% empenhada nesta 
causa. 

JE - Para encerrar, deixamos essa 
afirmação para os seus comentários 
finais: “a agricultura é fonte de pros
peridade em todas as regiões do Bra
sil e a conscientização do produtor 
agrícola a respeito da importância 
do uso correto de bioinsumos é cru
cial na construção de uma agricultura 
cada vez mais sustentável”.

Tatiana - Os biológicos vieram para 
ficar. Está acontecendo um revolução 
verde sem precedentes que vai levar a 
produção de alimentos a novos pata-
mares, onde teremos alimentos mais 
saudáveis, seguros e em quantidade 
para suprir a demanda crescente de 
alimentos. A BIOTROP quer estar na 
liderança deste processo de mudança, 
de transformação da agricultura. Va-
mos seguir investindo cada vez mais 
em inovar com soluções biológicas e 
naturais.

"O PERFIL DOS 
AGRICULTORES 
BRASILEIROS VEM 
MUDANDO, COM AS 
NOVAS GERAÇÕES 
ASSUMINDO POSIÇÕES 
DE GESTÃO, TRAZENDO 
A BUSCA POR INOVAÇÃO 
COMO OPÇÃO PARA 
MELHORAR A 
PRODUTIVIDADE E, 
A QUALIDADE DOS 
CULTIVOS, ALÉM 
PRODUZIR DE FORMA A 
PRESERVA SEU MAIOR 
BEM, A TERRA".
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Após meses de muitos desafios, a pro-
dutora de flores Olga Jaqueline Los Kassies 
começa a acreditar no aumento das ven-
das. Como sua produção em Castrolanda, 
colônia holandesa localizada em Castro 
(PR), atende grande parte do mercado 
atacadista, principalmente de regiões do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, e, eventualmente, o consumidor fi-
nal e floriculturas, ela conta que foi muito 
atingida pela pandemia da covid-19. “As-
sim como ocorreu na grande maioria do 
comércio, a produção das flores também 
sofreu um grande impacto. Levando em 
consideração que todos os eventos foram 
cancelados, como consequência, as ven-
das caíram proporcionalmente”, relembra 
como foi em 2020. 

Com o avanço da vacinação contra 
a covid-19, eventos e festas estão retor-
nando gradativamente. Com isso, a es-
perança de que as vendas aumentem é 
grande. “Agora que os eventos começam 
a ser realizados, já estamos numa situa-
ção melhor e nos preparando para garan-
tir boas vendas daqui pra frente. Muitos 
dos que foram cancelados ao longo dos 
últimos meses ainda estão programados 
para acontecer”, comenta Olga. Para ela, 
que vende gipsofila, conhecida popular-
mente como mosquitinho, boca-de-leão 
e o lisianthus, o ano de 2020 foi marcado 
pela reinvenção para a produção não pa-
rar. “Percebemos que, na pandemia, as 
pessoas usaram as flores como forma de 
demonstrar carinho pelo próximo e, tam-

bém, de trazer vida para dentro de casa. 
Aproveitamos o momento e nos reinven-
tamos, disponibilizando flores com preços 
bem acessíveis nos supermercados e em 
postos de combustíveis, no sistema de self 
service”. 

Mercado
A perseverança de Olga faz com que 

hoje ela possa colher as flores com a ex-
pectativa voltada para frente. “Acredita-
mos que, num futuro próspero, consegui-
remos colocar nossos produtos de volta no 
mercado e realizar o sonho adiado de mui-
tas pessoas”, assegura. A produtora de flo-
res é uma das mais de 200 mil pessoas que 
são beneficiadas com empregos diretos no 
ramo de floricultura. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), mais de 

800 mil empregos indiretos também são 
gerados pelo setor. 

A expectativa de um crescimento na 
área foi divulgada no começo do ano pela 
Ibraflor. Prevê-se um aumento de 2% a 5% 
no âmbito das floriculturas. Sendo que em 
2020, apesar da pandemia do coronaví-
rus, houve um aumento no faturamento 
de 10%. A área de ornamentação que in-
clui floricultura, decoração, paisagismo e 
auto serviço gerou mais de nove bilhões 
de reais. Os setores que tiveram a maior 
receita foram o de decoração (com 30%) 
e paisagismo (com 20%). Já os prejuízos 
maiores de 2020, tanto nas vendas no ata-
cado quanto no varejo, foram com flores e 
folhagem de corte. 

PRODUTORES ESPERAM AUMENTO DE VENDAS DE 
FLORES COM RETORNO DOS EVENTOS PRESENCIAIS
CAMPOS ESTÃO PREPARADOS PARA ATENDER DEMANDA DA RETOMADA GRADUAL DE CASAMENTOS E COMEMORAÇÕES 
PROGRAMADOS PARA ESTE ANO

O ano de 2021 está sendo de muitos 
desafios aos agropecuaristas brasilei-
ros, influenciado principalmente pelas 
questões climáticas. Muitos especialis-
tas já afirmam que o Brasil vive a pior 
seca dos últimos 91 anos, uma escassez 
que afetou principalmente lavouras de 
milho, cana, café e laranja, cujas colhei-
tas estão abaixo do planejado por todo 
o País.

Para superar os desafios climáticos 
é necessário soluções que ajudem as 
plantas a se desenvolverem melhor, 
com mais resistência ao estresse cau-
sado pelas intempéries, mas de forma 
sustentável, minimizando impactos 

na produtividade das lavouras. Nesse 
contexto, os produtos biológicos e na-
turais, ou seja, formulados com micror-
ganismos ou extratos botânicos, estão 
ganhando destaque, em especial aque-
les considerados promotores de cresci-
mento de plantas.

A adoção de produtos biológicos 
na agricultura e pecuária, para este e 
outros fins, tem crescido de modo ace-
lerado no Brasil. Estima-se que o mer-
cado destes insumos deve triplicar até 
2030, atingindo o montante de R$ 3,7 
bilhões, de acordo com estudo realiza-
do pela consultoria Blink Projetos com 
a CropLife.

TECNOLOGIAS BIOLÓGICAS 
AUXILIAM PLANTAS 
A ATRAVESSAREM 
PERÍODOS DE ESCASSEZ 
DE ÁGUA
PRODUTOS FORMULADOS COM BACTÉRIAS BENÉFICAS 
AJUDAM NA DISPONIBILIDADE DO RECURSO PARA UM MELHOR 
DESENVOLVIMENTO DAS LAVOURAS, MESMO EM SITUAÇÕES DE 
ESTRESSE HÍDRICO

Segundo Juliana Marcolino Gomes, 
PhD em genética e Coordenadora de 
Extratos Botânicos na Biotrop, empre-
sa de soluções em tecnologia biológica, 
os produtos biológicos promotores de 
crescimento de plantas vão ao encon-
tro do aumento da eficiência do uso da 
água. “Em uma área com a mesma dis-
ponibilidade de água (mesma precipita-
ção ou irrigação), consegue-se produzir 
mais com o uso de biológicos e natu-
rais, pois eles ajudam a planta em seu 
desenvolvimento e resiliência, e por 
isso possibilitam maior produção com o 
mesmo uso de água. Só nesse aspecto, 
já otimizamos muito a eficiência hídri-

ca”, explica.
Aumentar a produtividade das cul-

turas, inclusive nas situações mais de-
safiadoras, sempre foi objetivo da Bio-
trop. A empresa está entre as líderes 
no segmento de insumos biológicos e é 
uma das que mais investe em pesquisa 
e desenvolvimento, identificando e se-
lecionando microrganismos com dife-
rentes mecanismos de ação para bene-
fício do solo e das plantas. A empresa 
realiza a cada safra mais de 700 ensaios 
de campo e P&D, e só em 2020 tratou 
mais de 13 milhões de hectares dos 
mais diversos cultivos, de soja a melão.

floricultura





floricultura

A BeGreen, maior fazenda urbana 
da América Latina, foi escolhida para 
implantar uma tecnologia inédita no 
Brasil: um modelo híbrido de produ-
ção hidropônica e verticalizada que 
utiliza iluminação de LED para poten-
cializar a produtividade sem agredir o 
meio ambiente.

O convite foi feito pela AES Brasil, 
fomentadora do projeto, e inclui a par-
ceria do Centro Suíço de Eletrônica e 
Microtecnologia – Brasil (CSEM), de-
senvolvedor da tecnologia. O projeto, 
com aporte de R$ 3 milhões, acaba 
de ser implantado na fazenda urba-
na do iFood, viabilizada pela BeGreen 
em agosto deste ano e localizada no 
último andar da sede da empresa em 
Osasco (SP), utilizando apenas 72m² 
dos 950m² de plantação.

A expectativa é de que a produtivi-
dade dessa ilha vertical seja, no míni-
mo, três vezes maior do que o restante 
da fazenda, que já produz 1,7 tonelada 
por mês de hortaliças, frutas e legu-
mes livres de agrotóxicos.

O diretor de Produção e Pesqui-
sa em Desenvolvimento da BeGreen, 
Marco Wunderlich, explica como isso 
é possível: “Existem dois modelos de 
produção em estufa: um que permite a 
entrada de luz solar e outro, chamado 
indoor, que não permite a passagem de 
luz. Ao aplicarmos um modelo híbrido, 
utilizamos a luz solar no fotoperíodo e, 
quando a noite chega, utilizamos uma 
iluminação artificial – por lâmpadas 
LED – para que as plantas continuem 
crescendo. Combinada à maior velo-
cidade de produção, a otimização do 
espaço aumenta a quantidade produ-
zida. Em modelo horizontal, a cultura 
hidropônica produz 42 plantas por m², 
já no modelo vertical, são 120 plantas 
por m².”

O projeto está alinhado ao propósi-
to da AES Brasil de acelerar o futuro da 
energia e contribui diretamente para 
dois importantes “D” para o setor elé-
trico: a descentralização da produção 

de alimentos e a descarbonização. “A 
iniciativa tem por objetivo descentrali-
zar a produção de alimento, deixando-
-a mais próxima ao ponto de consumo 
e, também, preza pela descarboniza-
ção da cadeia, ao reduzir as emissões 
com o transporte. Além disso, visa a 
reduzir o uso de defensivos agrícolas, 
contribuindo para a sustentabilidade 
do planeta”, explica Julia Rodrigues, 
gerente de P&D e Inovação da AES 
Brasil.

A AES buscou na parceria com o 
CSEM a expertise para o desenvolvi-
mento da tecnologia necessária ao 
projeto. O centro de pesquisa criou 
uma solução capaz de simular a va-
riação da intensidade luminosa que 
ocorre durante o dia. Para realizar 
esse complemento luminoso de forma 
eficiente, foi desenvolvido um sistema 
de otimização da energia elétrica uti-
lizada pelos LED e, visando a escalabi-
lidade desse mercado, a estrutura foi 
projetada para se encaixar como lego, 
utilizando peças leves de alumínio e 
ferramentas manuais.

De acordo com Fernando Mendes, 
Desenvolvedor de Negócios do CSEM, 
o desenvolvimento de uma plantação 
verticalizada híbrida exige um contro-
le preciso da intensidade de luz nas 
diferentes camadas da estrutura. As 
plantas que estão sendo cultivadas 
nos níveis inferiores sofrem maior 
sombreamento e, consequentemente, 
precisam de mais iluminação artificial. 
“Um dos desafios do CSEM Brasil nes-
se projeto pioneiro nacionalmente foi 
o desenvolvimento de um sistema de 
LED ‘full spectrum’ que fosse progra-
mável automaticamente de forma re-
mota, a partir da variação da luz solar. 
Outro ponto importante foi o desen-
volvimento de um sistema de custo re-
duzido, que visa aproximar o resultado 
do projeto de P&D [Pesquisa e Desen-
volvimento] de uma aplicação comer-
cial”, destacou.

BEGREEN, EM PARCERIA 
COM AES BRASIL E CSEM, 
TRAZ A TECNOLOGIA 
SUSTENTÁVEL PARA 
PRODUÇÃO HIDROPÔNICA 
E VERTICALIZADA 
DE ALIMENTOS SEM 
AGROTÓXICOS
COM INVESTIMENTO DE R$ 3 MILHÕES, MODELO HÍBRIDO 
DE PRODUÇÃO EM ESTUFA COM ILUMINAÇÃO DE LED SERÁ 
APLICADO NA FAZENDA URBANA DO IFOOD E AUMENTARÁ TRÊS 
VEZES A PRODUTIVIDADE
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A sustentabilidade é um caminho sem 
volta. Do produtor ao varejista, é possível 
adotar soluções sustentáveis, inclusive 
com rentabilidade não apenas para o meio 
ambiente e para a sociedade, mas para os 
próprios negócios. Por meio de palestras e 
apresentações de cases, os convidados do 
10° Seminário Ibraflor – Sustentabilidade 
na cadeia de flores e plantas mostraram 
tendências, soluções, números e exem-
plos práticos de como os negócios podem, 
sim, ser mais sustentáveis em todos os 
segmentos. O evento, realizado no último 
dia 26 na Cooperativa Veiling Holambra 
contou com 110 participantes presenciais 
e 1.473 online.

“Para alguns, foi a confirmação de que 
estão no bom caminho. Outros saíram es-
timulados para aprofundar o assunto na 
sua empresa, alertados sobre a importân-
cia de trabalhar mais as questões ligadas 
ao meio ambiente. Tivemos excelentes 
palestrantes que, para nossa surpresa, se 

complementaram de modo que, no fim 
do dia, todos saíram muito satisfeitos e 
motivados. Recebemos muitos elogios”, 
diz Kees Schoenmaker, presidente do Ibra-
flor - Instituto Brasileiro de Floricultura-, 
organizador do evento.

“O seminário trouxe uma série de in-
formações aos participantes, provocando 
discussões e reflexões bastante úteis so-
bre os impactos que o tema “sustentabi-
lidade” terá nos negócios das empresas e 
na mudança de hábitos dos consumido-
res”, avaliou Renato Opitz, diretor do Ins-
tituto.

O objetivo do Seminário foi analisar 
como o tema sustentabilidade é tratado 
em toda a cadeia da floricultura nacional 
e para qual cenário os produtores de plan-
tas e flores ornamentais, distribuidores, 
atacadistas, pontos de venda e demais 
envolvidos com o setor devem estar pre-
parados para um futuro cada vez mais 
próximo.

DA PRODUÇÃO AO VAREJO, SETOR DA 
FLORICULTURA PODE SER SUSTENTÁVEL
A CONCLUSÃO É DOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DO 10° SEMINÁRIO IBRAFLOR - SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE FLORES 
E PLANTAS REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 26 DE AGOSTO EM HOLAMBRA. O EVENTO APRESENTOU PALESTRAS, CASES E PROVOCOU 
REFLEXÕES DE COMO CADA ÁREA PERTENCENTE AO SETOR DE FLORES E PLANTAS - DO PRODUTOR AO VAREJISTA - PODE TORNAR 
SEU NEGÓCIO MAIS SUSTENTÁVEL.



BRASIL É CONVIDADO NA 
FRUIT ATTRACTION,
NA ESPANHA O Brasil é um dos quatro países 

com status de convidado especial 
da 13ª Fruit Attraction, primeira 
feira internacional do setor de 
frutas e hortaliças realizada em 
formato presencial desde o início 
da pandemia da Covid-19 e a se-
gunda mais importante da União 
Europeia, depois da Fruit Logisti-
ca de Berlim. 

O evento que começou no dia 
5 e foi até o dia 7 de outubro10, 
em Madri, capital da Espanha, 
reunindo mais de 1.300 empresas 
expositoras de 44 países. Os ou-
tros convidados especiais foram: 
Ucrânia, Coréia do Sul e Bielorús-
sia.

“Sem dúvidas, foi uma edição 
que surpreendeu positivamente 

a todos pela organização e  cum-
prindo todas exigências sanitá-
rias do Protocolo de Segurança 
da Covid 19”, mencionou Claudio 
Pinheiro da Brazil Export na Fruit 
Attraction. 

Fruit Attraction: A feira
Fruit Attraction é a feira in-

ternacional de frutas e verdu-
ras organizada por Ifema. Fruit 
Attraction combina o potencial 
oferecido pelas ferramentas do 
ambiente online, com todas as 
vantagens comerciais da feira. 
Fruit Attraction é um inovador 
e funcional centro de negócios 
para o setor profissional horti-
frutícola.
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BLUE WALE 
MARCA 
PRESENÇA 
NA FRUIT 
ATTRACTION 

A empresa francesa de maçãs, a 
Blue Wale, não poderia ficar de fora 
e também esteve presente na Fruit 
Attaction, em Madrid, na Espanha. 
Com um estande próprio, o evento foi 
uma grande oportunidade de negó-
cio, além de ser uma vitrine comercial 
para a marca.  

“A feira foi um sucesso, foi ótimo 
poder rever parceiros, clientes e ou-
tros stakeholders de nosso setor. A 
feira superou as expectativas, com 
bastante gente participando, inclusive 
muitas empresas brasileiras, importa-
dores da Ceagesp, também, estavam 
presentes. Tanto que tivemos ocasião 
de encontrar com alguns”, ressaltou, 
Pascal Marrocq, o gerente comercial 
da Blue Whale em toda a América.

Mesmo ainda com o período de 
pandemia, por conta do Coronavírus, 

todos os protocolos de segurança fo-
ram respeitados para que o evento 
ocorresse sem risco de contágio.

“Basicamente, um sucesso e a gen-
te esperava, apesar da Covid-19 ter 
limitado um pouco, o pessoal compa-
receu em peso. Então mostrando mais 

uma vez, a importância desse evento 
para o setor. Já estamos planejando a 
participação para o próximo previsto, 
que será o de Berlim, o Fruit Logistic, 
em fevereiro de 2022.” disse o gerente 
comercial.            

A Blue Whale 

Líder da maçã francesa, com 50 
anos de conhecimento de mercado 
e de inovações de variedades, a Blue 
Whale desenvolve suas próprias mar-
cas e seleciona produtos exclusivos 
que satisfazem as expectativas dos 
consumidores.



MACAS FRESCAS
O ANO INTEIRO

bluewhale.br bluewhale.br contact@blue-whale.com
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MERCADO DE 
FERTILIZANTES
CRESCE E MOVIMENTA O SETOR

GUILHERME ARAUJO

O uso consciente e o emprego de 
técnicas agrícolas adequadas são a 
chave para o aumento da produtivi-
dade agrícola e, consequentemente, a 
redução do custo dos alimentos. Mas 
poucas pessoas sabem qual a impor-
tância de utilizar esse insumo agrícola 
e qual a sua função no processo pro-
dutivo.

Quando falamos em aumentar a 
produtividade das culturas, sabemos 
que muitos elementos estão envolvi-
dos, dentre eles o uso de fertilizantes. 

Sendo que eles são essenciais para 

devolver ao solo os nutrientes removi-
dos. Ainda mais devido ao crescimen-
to dos últimos anos, populacional, um 
dos grandes desafios na agricultura é 
a produção de alimentos. Praticamen-
te, existem duas categorias: o mineral 
e o orgânico. Uma diferença importan-
te entre eles fica por conta da concen-
tração de nutrientes. 

A crise hídrica no Brasil atinge im-
portantes regiões produtoras de ali-
mentos que já sentem na agricultura e 
no manejo de animais, os impactos da 
seca, como expectativa de diminuição 

da colheita, prejuízo no desenvolvi-
mento dos frutos e qualidade das pas-
tagens. E é claro que as consequências 
de tudo isso já estão atingindo o bolso 
do consumidor, juntamente com o au-
mento do custo da energia, que pode 
intensificar a inflação e afetar a reto-
mada da economia brasileira.

“A agricultura está passando, pelos 
últimos dois anos consecutivos, por 
grandes desafios e os impactos terão 
repercussões ainda no próximo ano”, 
observa Rafael de Melo Sousa, Enge-
nheiro Agrônomo e Gestor de Opera-

ções Fertilizantes da Terra Nascente 
Fertilizantes, uma das empresas do 
Grupo Katayama. “O problema da seca 
não é de hoje, e o solo, que é a base 
para reter nutrientes e água, já está 
deficitário. A situação só tem se agra-
vado nos últimos tempos. Antes da 
seca, veio a geada e agora as queima-
das, com o fogo devastando tudo em 
algumas regiões, acrescenta Rafael”.

Diante deste cenário, abre-se uma 
oportunidade para o aumento do uso 
do fertilizante orgânico na agricultura, 
com o objetivo de melhorar as condi-

QUANTIDADE IMPORTADA ESTE ANO BATEU O RECORDE HISTÓRICO
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ções do solo, reduzindo os impactos 
da falta de chuva. De acordo com o 
Engenheiro Agrônomo, a matéria or-
gânica de boa qualidade é capaz de 
reter mais umidade e acumular mais 
nutrientes, promovendo uma condi-
ção mais propícia ao solo ou à plan-
ta para suportar por mais tempo esse 
período de seca prolongado e de es-
tresse hídrico.

“Além disso, o fertilizante orgânico 
pode reduzir a necessidade da ferti-
lização mineral em 20 a 30%, insumo 
importado em grande escala, cujo 
preço é fortemente impactado pela 
cotação do dólar. Concomitantemen-
te, há a parte microbiológica, isto é, 
o fertilizante orgânico contribui para 
que a planta tenha um melhor desen-
volvimento radicular. Se a raiz da plan-
ta cresce mais, ela explora maior ex-
tensão de área e, consequentemente, 
absorve também mais água”, acres-
centa Rafael.

Existem diferentes técnicas que 
podem ser escolhidas pelo produtor, 
dependendo do maquinário disponí-
vel, do tipo de fertilizante a ser utili-
zado e do momento em que será feita 
a adubação. “O produtor rural escolhe 
fertilizantes conforme suas caracterís-
ticas e propriedades, sem deixar de 
analisar a relação custo-benefício para 
cada cultura. Hoje, para o fornecimen-
to de macronutrientes primários e se-
cundários, existem diversos tipos de 
produtos disponíveis no mercado que 
podem ser fornecidos via solo e, de 
forma complementar e suplementar”, 
Maria Elize Bordoni, é especialista de 
produto. O uso consciente e o empre-
go de técnicas agrícolas adequadas 
são a chave para o aumento da produ-
tividade agrícola e, consequentemen-
te, a redução do custo dos alimentos e 
na movimentação da economia.

O aumento no preço das commo-
dities beneficiou de maneira inédita o 
mercado de fertilizantes no Brasil. O 
setor fechou o ano de 2020 com ven-
das de 40,5 milhões de toneladas, um 
recorde e alta de 12% em relação ao 
ano anterior. 

O mercado de fertilizantes espe-
ciais superou o crescimento do agro-
negócio brasileiro em 2020, mesmo 
diante dos desafios impostos pela 
pandemia da Covid-19. Ano passado a 
indústria registrou um faturamento de 
mais de R$ 10 bilhões, o que represen-
ta uma elevação de 41,8% em relação 
aos R$ 7,1 bilhões obtidos em 2019.

O segmento de fertilizantes folia-
res, por exemplo, teve um crescimen-

to de 29,9%, enquanto os fertilizantes 
especiais para solo se expandiram 
73%. Os fertilizantes para tratamento 
de sementes cresceram 101,6%, e os 
fertilizantes para fertirrigação e hidro-
ponia aumentaram 63,8%.

“Não será de se estranhar se nes-
te ano registrarmos um crescimento 
de dois dígitos e o mercado superar 
44 milhões de toneladas", mencionou 
vice-presidente comercial da Mosaic 
Fertilizantes, Eduardo Monteiro.

"Apesar das oscilações, é váli-
do destacar que a rentabilidade das 
principais lavouras continua positiva, 
estimulando o investimento em tec-
nologia. O Brasil deverá colher em 
2021/22 mais uma safra recorde de 
grãos e também deverá embarcar um 
volume recorde de fertilizantes. Para 
os agricultores se prepararem para o 
início da safra de verão, é preciso um 
planejamento operacional, além da 
gestão de risco administrando receita 
e custos", completa o executivo.

Já nesse ano, de acordo com os 
dados nacionais, divulgados pela Se-
cretaria de Comércio Exterior do Go-
verno Federal, indicam que chegaram 
ao País, considerando todos os tipos 
de fertilizantes, mais de 24 milhões de 
toneladas de janeiro a agosto de 2021, 
17% a mais do que no mesmo perío-
do de 2020. A quantidade importada 
do mês passado, inclusive, bateu o 
recorde histórico, com 4,3 milhões de 
toneladas – reflexo de um período de 
represamento, com meses de poucos 
navios descarregando no Brasil.

Os estados de Mato Grosso, Para-
ná, Rio Grande do Sul e Goiás foram 
responsáveis por importar mais de 9 
milhões de toneladas. O volume signi-
fica 67% do total. Cabe ressaltar que a 
Bahia praticamente dobrou o volume 
de importação de fertilizantes no pri-
meiro semestre, indicando um maior 
investimento por parte dos produto-
res em suas lavouras, resultado tam-
bém dos preços favoráveis das princi-
pais commodities. 

De acordo com os dados da Asso-
ciação Brasileira de Tecnologia em Nu-
trição Vegetal, Abisolo.

Caso o salto do mercado continue 
em 2021, é possível que as vendas no 
País ultrapassem a marca de 40 mi-
lhões de toneladas pela primeira vez 
na história. Em meio a esse cenário, o 
destaque também fica para os macro 
e micronutrientes, que tiveram algu-
mas variações de preço por conta da 
pandemia do coronavírus.

Desde março de 2020, a cotação 

do dólar vem fechando acima de R$5 
e influenciando o valor final dos ferti-
lizantes para o agricultor. 

“Os preços dos fertilizantes em 
dólar por tonelada têm subido qua-
se que na vertical nos últimos meses, 
esse movimento está ocorrendo mun-
dialmente englobando nitrogenados, 
fosfatados e potássio. O Brasil importa 
80% do NPK (Nitrogênio, Fósforo e Po-
tássio,  que consome, assim o recuo da 
taxa de câmbio que vimos nas últimas 
semanas com rompimento do suporte 
de R$ 5,35 chegando agora a próximo 
de R$ 5, neste momento se torna um 
alento, pois reduz o valor dos fertili-
zantes pelo menos em reais”, disse o 
analista Polyanna Melo.

O preço do cloreto de potássio mais 
do que triplicou em 2021 – começou 
o ano sendo negociado, em média, a 
US$ 250 a tonelada e agora está em 
US$ 770. O componente é usado em 
larga escala para a adubação da ter-
ra e o Brasil é refém de outros países, 
que concentram a produção mundial 
do fertilizante. O cenário já está im-
pactando os custos agrícolas e há te-
mor de escassez para plantios do ano 
que vem.

Isso se deve, porque, Belarus é res-
ponsável por 1/4 da produção mundial 
de cloreto de potássio e o mercado 
internacional está tendo de lidar com 
decisões do presidente que é chama-
do de “último ditador da Europa”.

Já as entregas de fertilizantes ao 
consumidor final somaram em junho 
4,384 milhões de toneladas, 21,4% 
mais que em igual mês do ano passa-
do. No primeiro semestre, o volume 
entregue ao mercado, de 18,835 mi-
lhões de toneladas, foi 15,7% superior 
ao verificado de janeiro a junho de 
2020. Os dados, da Associação Nacio-
nal para Difusão de Adubos (Anda), 
são os mais recentes divulgados pela 
entidade.

“Importante salientar que a depen-
dência vem crescendo ano após ano. 
Foi criado pelo governo federal um 
Grupo de Trabalho (GT), em janeiro 
de 2021, para elaboração de um Plano 
Nacional de Fertilizantes (PNF), com 
o objetivo de desenvolver ações para 
aumentar a produção e a oferta de 
fertilizantes nacionais, reduzir a de-
pendência do mercado externo e am-
pliar a competitividade da produção e 
distribuição de fertilizantes no Brasil”, 
conta o diretor executivo da ANDA, Ri-
cardo Tortorella.

Fertilizantes minerais
São extraídos do solo e de 
minas e passam pela trans-
formação em empresas 
químicas. Quando aplica-
dos nas plantas, podem ser 
assimilados diretamente 
por elas ou sofrer algumas 
transformações no solo an-
tes disso.

Fertilizantes orgânicos
São feitos a partir de restos 
de animais e vegetais, ma-
teriais que necessitam de 
transformações de decom-
posição e mineralização 
para que seus nutrientes 
fiquem disponíveis e pos-
sam ser absorvidos pelas 
plantas.

Fertilizantes ou adubos 
sintéticos 
São compostos químicos 
que visam suprir as defi-
ciências em substâncias 
vitais à sobrevivência dos 
vegetais. São aplicados na 
agricultura com o intuito de 
melhorar a produção.

EXISTEM DOIS GRANDES 
GRUPOS DE FERTILIZANTES: 
OS MINERAIS E OS 
ORGÂNICOS; AMBOS 
PODEM SER NATURAIS OU 
SINTÉTICOS.

TIPOS DE 
FERTILIZANTES
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As conservadoras em EPS DaCo-
lheita fabricadas pela Termotécnica 
estão ganhando cada vez mais parti-
cipação no mercado de exportações 
de frutas in natura como limão Tahi-
ti, uva, manga e figo. Mas procuran-
do sempre ampliar sua atuação no 
agronegócio e diversificando o por-
tfólio, as soluções DaColheita – que 
para o mercado externo leva a mar-
ca FarmFresh – estão aptas a atender 
novas culturas, como o mercado de 
hortaliças e flores. “Já temos muitos 
cases de sucesso da marca DaColhei-
ta com soluções para frutas junto a 
toda a cadeia, desde os fruticultores 
no campo, o canal de distribuição e o 
varejo de hortifrutis especializados, 
inclusive na exportação de frutas pre-
mium. Isso nos dá muito potencial 
para diversificar o atendimento para 
a horticultura e estamos abertos para 
atender esse mercado”, afirma o dire-
tor superintendente da Termotécnica, 
Nivaldo Fernandes de Oliveira.

 
A Termotécnica vem sendo reco-

nhecida pelos produtores não apenas 
por fornecer o produto, mas também 
introduzir novas tecnologias e solu-
ções pós-colheita e um novo modelo 
de negócios para agregar valor à pro-
dução do mercado de FFLVs (Flores, 
Frutas, Legumes e Verduras). “Em 
mercados internacionais, as embala-
gens em EPS já são um grande aliado 
para o transporte e conservação de 
produtos frescos e podemos agre-
gar os mesmos diferenciais para esse 
mercado aqui no Brasil. Já estamos 
trabalhando no desenvolvimento de 

aplicações que atendam os horticulto-
res e floricultores. Inclusive, por suas 
características de estanqueidade e de 
manutenção da temperatura, nossas 
soluções de conservadoras DaColhei-
ta podem combinar um elemento de 
hidratação para manter o frescor e a 
vivacidade destes produtos”, diz Ni-
valdo Oliveira.

No longo transit-time de expor-
tação, as soluções pós-colheita da 
Termotécnica podem ampliar em até 
30% o shelf-life (frescor, aspecto visu-
al e qualidade nutricional) das frutas 
mantendo suas propriedades organo-
lépticas. Por serem não higroscópicas, 
as conservadoras DaColheita desidra-
tam menos os produtos frescos, que 
chegam à temperatura desejada mais 
rápido e mantêm o frio por mais tem-
po. Certificados por testes em labora-
tórios europeus (AgroTropical e HDG), 
esses resultados conferem redução 
de perdas e desperdício de alimen-
tos, o que torna a linha DaColheita 
sustentável e adequada para acondi-
cionar as frutas, reduzir a absorção de 
impactos no transporte e melhorar a 
exposição no varejo. “Nossas solu-
ções proporcionam ganhos efetivos e 
aumento da competitividade para os 
negócios de exportação de frutas”, re-
força Nivaldo de Oliveira.

Dependendo do tipo de fruta, em 
comparação com embalagens de ou-
tros materiais, por exemplo, as caixas 
conservadoras em EPS são até 60% 
mais leves, o que pode representar 
em torno de 6% de economia no fre-
te aéreo, diminuindo o custo logístico 

EMBALAGENS EM 
EPS DACOLHEITA 
PROPORCIONAM 
GANHOS E 
AUMENTO DA 
COMPETITIVIDADE 
NAS EXPORTAÇÕES 
DE PRODUTOS 
FRESCOS

campo

nas exportações e trazendo um au-
mento da competitividade para nos-
sos clientes e para todos os agentes 
envolvidos no comércio internacio-
nal. 

As soluções pós-colheita também 
contribuem para reduzir drasticamen-
te as perdas por impactos mecânicos. 
Em 2019 a Termotécnica conquistou a 
premiação WorldStar, concedida pela 
WPO (World Packaging Organization), 
um dos mais importantes reconheci-
mentos do mercado de embalagens, 
nas categorias Food e Save Food. Com 
esse reconhecimento, a Termotécnica 
consolida-se como referência mun-
dial em soluções pós-colheita contri-
buindo para que os chamados FFLVs 
(flores, frutas, legumes e verduras) 
brasileiros ganhem mais destaque 
nos mercados internacionais e com-
batendo o desperdício de alimentos.

Outro fator importante para aten-
der ao mercado externo é a preo-
cupação com a sustentabilidade. 
Questões como logística reversa das 
embalagens e diminuição do desper-
dício em toda a cadeia são cada vez 
mais importantes. Por isso, desde que 
iniciou o trabalho junto aos exporta-
dores de frutas, a Termotécnica faz 
parte da Global Packaging Alliance, 
uma parceria global para a reciclagem 
de embalagens. 

No quesito de sustentabilidade, as 
caixas conservadoras DaColheita con-

tribuem em três frentes:
1) Na reciclagem pós-consumo, 
pois o EPS é um material que pode 
ser 100% reciclado e se transfor-
mar em matéria-prima para outras 
aplicações, como rodapés e sola-
dos de sapato.
2) Aumento do shelf-life  dos 
produtos frescos em até 30%, o 
que contribui para a redução do 
desperdício na cadeia de distribui-
ção e consumo.
3) Contribui para a redução da 
pegada de carbono, com a dimi-
nuição da emissão de Co2 no trans-
porte devido ao peso mais leve das 
soluções, o que reduz o consumo 
de combustível.

Pensando na qualidade das frutas 
tipo exportação, do campo até a mesa 
do consumidor, as soluções DaColhei-
ta têm sido um diferencial que agre-
ga muito valor. Nivaldo de Oliveira 
reforça que “a embalagem é um ve-
ículo importante de posicionamento 
e de comunicação destes benefícios 
e agregação de valor. Toda a tecno-
logia de conservação e o design das 
nossas soluções em EPS DaColheita 
propiciam aos nossos clientes comu-
nicar ao mercado esses diferenciais 
de qualidade das frutas brasileiras 
tipo exportação”.



MAÇÃS FRANCESAS NA CEAGESP
De acordo com o último dado levan-

tado pela SEDES - Seção de Economia e 
Desenvolvimento da Ceagesp, de janei-
ro a agosto de 2021, foram comercia-
lizadas mais de 226 toneladas de pro-
dutos de origem francesa. Quantidade 
bem parecida com o que foi obtido no 
mesmo período, do ano passado.

No primeiro semestre, de janeiro 
a junho de 2020, já foram registradas 
mais de 220 toneladas de produtos 
franceses. 

A maçã importada da França, por 
exemplo, representou uma parcela sig-

nificante com 90% dos alimentos oriun-
dos do País. Outra fruta, também, en-
contrada na Ceagesp é o kiwi francês, 
com as vendas de 22 toneladas.

Uma das marcas de maçãs impor-
tadas que podem ser encontrada, fa-
cilmente, na Ceagesp e a Blue Whale. 
Líder da maçã francesa, com 50 anos 
de conhecimento de mercado e de 
inovações de variedades, Blue Whale 
desenvolve suas próprias marcas e se-
leciona produtos exclusivos que satis-
fazem perfeitamente as expectativas 
dos consumidores. 

Diversas empresas da Ceagesp , 
como  a Benassi, a Crisfrut, a Hetros, a 
Maxfruta, por exemplo, são estabeleci-
mentos que têm em seus catálogos, a 
maçã da marca Blue Wale.

“A CEAGESP para nós é um mercado 
estratégico pois sabemos da importân-
cia que tem para todo o Brasil. É uma 
referência internacional e aí estão os 
melhores importadores. Nosso obje-
tivo hoje é continuar trazendo nossas 
melhores frutas e inovações para este 
mercado e desenvolver ainda mais as 
relações que temos nossos clientes”, 

mencionou o Engenheiro agrônomo 
e há mais de 20 anos na Blue Whale, 
Pascal Marrocq, o gerente comercial da 
empresa em toda a América.

E a fruta não chega somente na 
maior Central de abastecimento da 
América Latina, a Ceagesp. “Exporta-
mos para o Brasil há cerca de 30 anos, 
durante os quais criamos uma reputa-
ção de produtores de frutas de qualida-
de, reconhecida nos principais CEASAS 
do país”, concluiu o Pascal Marrocq.
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Soluções para o  Agronegócio - Termotécnica

Saiba mais no
Relatório de 
Sustentabilidade
Termotécnica

Frescor do
CAMPO À MESA

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

Conservadoras DaColheita:

Redução nas emissões de CO   eq. no transporte2

(47) 99994-1113

termotecnica.ind.br

Termotécnica
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A Mimo, marca de uvas especiais da 
Agrivale, anuncia a nova safra de uvas 
Cotton Candy – Algodão Doce. Essa va-
riedade especial da marca Mimo Sele-
ção retornou ao mercado neste mês de 
setembro e já está a disposição de vare-
jistas dos estados do Pará, Bahia, Ceará, 
Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Dis-
trito Federal, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul.

Produzidas no Vale do São Francis-
co, nas fazendas da Agrivale, as uvas 
Mimo Cotton Candy são colhidas en-
tre os meses de setembro e dezembro. 
Brancas, sem sementes, têm alto grau 
de crocância, suculência, doçura e um 
sabor que lembra algodão doce. “É uma 
oportunidade de diversificação para va-
rejistas que oferecem hortifrútis do tipo 
premium a consumidores exigentes”, 
explica Nami Ando, gerente geral de 
produção da Agrivale.

Nami destaca que a variedade tem 
um grau de doçura muito elevado em 
comparação a outras variedades de 
uvas de mesa. “A Cotton Candy tem um 
sabor marcante e particular, sobretudo 
pela doçura. Possui uma coloração  que 
varia entre verde  e um tom  amarelo, 
com bagas de tamanho médio e baixo 
nível de acidez”, afirma.

Como todas as uvas da marca Mimo, 
as uvas Cotton Candy são disponibiliza-
das em cumbucas transparentes respi-

ráveis com 400g, que garantem a expo-
sição do produto de forma higiênica e 
duradoura. O rótulo acartonado possui 
impressão especial, destacando o pro-
duto nas gôndolas.

A Fazenda Agrivale é uma das pro-
dutoras de uvas de mesa com mais cer-
tificações no Brasil, entre elas: Global 
G.A.P.; Nurture (Tesco); HACCP; Ethi-
cal Trading Initiative; e GRASP. As uvas 
Mimo também possuem o selo Grupo 
Vegetais Saudáveis, que garante aos 
consumidores a compra de alimentos 
nutritivos e frescos, rastreáveis, produ-
zidos de forma sustentável e com con-
trole de qualidade.

Saiba como aumentar a resistência 
natural do tomateiro e ter ganhos em 
produtividade

Uso de soluções biotecnológicas re-
duz impactos do estresse ambiental na 
planta trazendo ganhos em quantidade 
e qualidade

O tomate está entre as culturas de 
hortifrúti mais produtivas. Ao longo 
dos anos, cada vez mais variedades 
que atendam às exigências do mercado 
têm sido desenvolvidas. Entretanto, a 
ocorrência de adversidades climáticas 
como altas temperaturas, frios prolon-
gados e até mesmo excesso de chuvas, 
reduzem o potencial dos frutos. Como 
consequência, diminuem também a 
rentabilidade do produtor. Para que a 
planta consiga passar por esses fatores 

estressantes, que tem se tornado mais 
frequentes, favorecer a resistência na-
tural dos tomateiros é essencial.

“Essa sensibilidade aos fatores cli-
máticos vai interferir em todo o de-
senvolvimento do tomate. Por isso é 
importante ter um manejo que atenda 
às necessidades da cultura, seja o plan-
tio em regiões específicas com híbridos 
adaptados ao local, seja atendendo 
também às demandas de irrigação, nu-
tricional e exigências fitossanitárias do 
cultivo”, explica o engenheiro agrôno-
mo Marcos Revoredo, gerente técnico 
especializado em hortifrúti da Alltech 
Crop Science.

Uma das maneiras de atender às 
demandas do tomateiro é a utilização 
de compostos orgânicos, como amino-
ácidos e polissacarídeos em conjunto 
com elementos nutricionais, entre eles: 
cobre e zinco. “Esses nutrientes parti-
cipam tanto do crescimento e do me-
tabolismo da planta, como estimulam a 
produção de compostos naturais de de-
fesa, deixando o vegetal mais resistente 
a esses possíveis fatores estressantes. A 
recomendação é aplicar essas soluções 
sempre no momento de formação de 
novos tecidos, pois são as fases de mais 
demanda da planta e também de maior 
suscetibilidade às adversidades”, desta-
ca Revoredo.

Para avaliar o efeito desse tratamen-
to na fisiologia do tomateiro e a respos-

ta na ativação desses compostos de re-
dução de estresse fisiológico, a Alltech 
Crop Science, em parceria com o Centro 
Universitário de Patos de Minas (Uni-
pam), realizou um estudo. Na pesquisa, 
foram feitas aplicações quinzenais da 
solução biotecnológica desde a forma-
ção da planta e nas fases reprodutivas 
e de formação dos frutos, fazendo ava-
liações de desenvolvimento do cultivo.

“Por meio do estudo verificamos o 
aumento da atividade da enzima supe-
róxido dismutase, que está diretamen-
te relacionada à produção de compos-
tos de defesa da planta. Além disso, foi 
possível proporcionar maior equilíbrio 
da fisiologia para a produção de reser-
vas por meio da ativação da enzima ni-
trato redutase. Com isso, conseguimos 
acumular mais nitrogênio e ter maior 
quantidade de proteína, resultando em 
melhor qualidade dos frutos e maior 
produtividade”, conta o engenheiro 
agrônomo.

Na pesquisa, desenvolvida com uma 
variedade de tomate industrial, o incre-
mento de produtividade foi de aproxi-
madamente 9% na comparação entre a 
testemunha e a área que recebeu o tra-
tamento. Já o teor de brix° foi cerca de 
12% maior nas plantas que receberam a 
aplicação da solução natural, o que re-
sultou em um rendimento industrial em 
relação ao Brix° 23% maior.

UVA DE MESA ESPECIAL, BRANCA, SEM SEMENTES E COM SABOR DE ALGODÃO DOCE É PRODUZIDA NA FAZENDA AGRIVALE, NO VALE DO 
SÃO FRANCISCO

SAFRA 
ESPECIAL DE 
UVAS MIMO 
COTTON CANDY 
SELEÇÃO 
JÁ ESTÁ À 
DISPOSIÇÃO 
DOS VAREJISTAS

campo
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PMA BRASIL 
PROMOVE 
CAMPANHA DE 
SAZONALIDADE 
PARA VAREJO 
AUMENTAR 
CONSUMO DE UVA

A PMA Brasil, entidade que repre-
senta da indústria de Flores, Frutas, 
Legumes e Verduras (FFLV), incentiva 
o mercado a promover o consumo de 
frutas da estação, com informações, 
imagens e material digital para campa-
nhas nas plataformas de vendas.

Nos meses de setembro e outubro, 

a uva é a fruta da Campanha. O Bra-
sil se destaca na vinicultura em várias 
regiões do País.A uva é uma fruta rica 
em antioxidantes, com vários bene-
fícios para a saúde, como: prevenção 
do câncer, diminuição da fadiga mus-
cular e melhora do funcionamento do 
intestino. É rica em Minerais (potássio, 

fósforo, enxofre, cálcio, sódio, silício, 
magnésio e ferro) e Vitaminas (C, B1, 
B2 e B3).

Arnaldo Eijsink, Proprietário da 
Kuara Frutas, um dos maiores produ-
tores de uva do Brasil, explica que é 
preciso estar um passo à frente e sur-
preender o consumidor final. “Investi-

mos em inovação e novas variedades 
de uva, como as frutas sem semente. 
Aliando os conhecimentos da EMBRA-
PA de Petrolina e cruzamentos genéti-
cos, temos cerca de 20 variedades es-
peciais. Todo ano tem lançamento de 
até cinco variedades”, explica.

PRODUTORES 
PAULISTA 
JÁ COLHEM 
SAFRA DE UVA

Apesar das dificuldades do clima, 
os produtores esperam uma boa safra 
de uva na região produtora mais im-
portante, e que concentra a colheita 
nesta época do ano, na região de Jales 
(SP).

O padrão e a uniformidade dos ca-
chos chamam a atenção. São quatro 
hectares de uva Niágara, variedade de 
mesa que é uma das preferidas dos 
consumidores.

O produtor Valcir de Oliveira Mon-
ção planta essa variedade há mais de 
20 anos e tem a experiência de quem 
conhece todos os caminhos para ter 
no pé um fruto de boa qualidade.

Quando falamos de safra falamos 
também de preços. Eles oscilam de 
acordo com cada variedade, mas 
segundo especialistas, no geral, os 
preços caíram entre 20% a 25% em 
relação a safra passada. O principal 
motivo foi a queda no poder de com-
pra do consumidor. Para não ter pre-
juízo, é fundamental ter pés produti-
vos na roça.

Os pés de uva também estão no 
ponto de colheita em outra proprie-
dade, no município de Marinópolis 
(SP). O espaço ocupado pelas parrei-
ras é bem maior, são oito hectares e 
seis variedades de uva de mesa, mas 

a produtividade por caiu em relação 
a safra passada, aproximadamente 
20%.

Produtividade diferente entre pro-
dutores de uma mesma região. Um 
falando em estabilidade e outro em 
baixa de 20 % em relação a safra pas-
sada. Tudo isso tem a ver com a água, 
segundo o pesquisador da Embrapa, 
João Dimas.

“Esse ano devido período de seca 
mais intenso, teve menos disponibili-
dade de água e produtores que tem 
área maior está sofrendo com essa fal-
ta da água. Produtores menores con-
seguem suprir a necessidade de água. 

Desde a brotação até o crescimento 
do boloto e depois o crescimento da 
uva, há necessidade de água constan-
te. Não pode faltar e nem diminuir 
a quantidade necessária, então isso 
afeta o crescimento do broto e o ta-
manho da uva”, explica.

O nível de água nos poços da pro-
priedade caiu quase pela metade e, 
com isso, o tempo de irrigação foi en-
curtado. Com menos água, o produ-
tor preferiu diminuir a quantidade de 
fruta. Na safra passada, cada hectare 
produziu 30 toneladas e nesse ano 
não deve passar de 25 toneladas.

PREÇOS CAÍRAM EM RELAÇÃO 
A SAFRA PASSADA, DE 20% A 
25%. PRINCIPAL MOTIVO FOI A 
QUEDA NO PODER DE COMPRA 
DO CONSUMIDOR. O PADRÃO E A 
UNIFORMIDADE DOS CACHOS É 
O QUE CHAMAM A ATENÇÃO
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Para empresas que transpor-
tam produtos hortifrutigranjeiros, 
a precisão e rapidez nos negócios 
é essencial, com um toque extra no 
desafio ao se estar dentro do maior 
centro de abastecimento da Améri-
ca Latina, a CEAGESP. Em paralelo a 
isso, é preciso também abrir espaço 
para as oportunidades que o setor 
de transportes traz como um todo.

Segundo uma pesquisa realiza-
da pela Fundação Dom Cabral, 75% 
de tudo que é produzido no Brasil 
tem escoamento pela malha rodo-
viária e, mesmo com a pandemia, o 
“Relatório Trimestral FreteBras – O 
Transporte Rodoviário de Cargas no 
Brasil” deste ano, apontou um cres-
cimento geral de 53% do volume de 
fretes no país.

Com este relevante aumento de 
entrada e saída de fretes, ter ain-
da mais agilidade no despacho de 

cargas e a possibilidade de aumen-
tar sua frota conforme a demanda, 
pode ser a chave para o sucesso.

Uma saída para alcançar este ob-
jetivo é adotar uma estratégia para 
contratação de caminhoneiros autô-
nomos. Assim, você pode negociar 
cargas em momentos escolhidos a 
dedo ou expandir de vez sua frota 
tendo um custo fixo menor. Tudo vai 
depender do seu objetivo.

Porém, há o risco de você ter 
que dedicar mais tempo e pesso-
as na busca destes caminhoneiros, 
sem falar nos riscos com a seguran-
ça. Por isso, usar a tecnologia a seu 
favor, optando por ferramentas que 
tenham uma boa estrutura de con-
tatos, agilidade e checagem de in-
formações, se torna essencial.

Com uma base de mais de 580 
mil caminhoneiros autônomos e 
uma solução que permite encontrar 

um motorista qualificado em até 3 
minutos, uma plataforma como a 
FreteBras se torna uma opção de 
parceria.

“A FreteBras é muito importante 
para nós, com ela encontramos ca-
minhões muito rápido.

Eu carrego de 20 a 30 caminhões 
por dia e sem a FreteBras com cer-
teza eu não conseguiria”. Jeferson 
Barbosa, JWB Transportes.

Dentro do setor hortifrutigranjei-
ro, eles registraram mais de 100 mil 
anúncios de fretes este ano, vindos 
de 800 empresas diferentes. Poten-
cial de atendimento a transporta-
doras que, mesmo já consolidado 
como o maior da América do Sul, 
tem previsão de crescer ainda mais.

“Ainda para este ano, nosso obje-
tivo é passar a marca de 10 milhões 
de fretes publicados, embalados 
pelo nosso crescimento de 68% no 

primeiro semestre, em relação ao 
mesmo

período de 2020”. Bruno Hacad, 
Diretor de Operações da FreteBras.

Outras funcionalidades da 
ferramenta que também podem 
alavancar os atacadistas da

CEAGESP, são a consulta de 
motoristas, que permite a che-
cagem de documentos dos

caminhoneiros em órgãos 
oficiais, o check-in, onde você 
pode cadastrar sua frota pró-
pria para receber cargas e sair 
de períodos de ociosidade e o 
Capital de Giro, no qual você 
consegue crédito para anteci-
par seus recebíveis e pagar mo-
toristas em até 120 dias.

COM MAIS DE 580 MIL CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS CADASTRADOS, A FRETEBRAS TE AJUDA A ENCONTRARM MOTORISTAS EM MINUTOS 
E AUMENTAR O FATURAMENTO.

FRETEBRAS
MAIS AGILIDADE NO TRANSPORTE HORTIFRUTIGRANJEIRO
DE FORMA SIMPLES, SEGURA E DIGITAL
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Empresa paranaense atinge a marca de 
200 mil pneus gerenciados em sua platafor-
ma e reforça nova tendência no mercado 
de frotas. A falta de eficiência na gestão de 
peças e materiais pode comprometer um 
negócio a ponto de levá-lo à falência. Esse 
é um cenário cada vez mais recorrente em 
empresas do ramo de transporte de cargas.

Com os preços de insumos cada vez 
mais altos no mercado internacional, im-
pulsionado pela falta de matéria-prima e 
alta do valor do dólar, o preço dos pneus 
tem disparado sem precedentes no Brasil. 
A Associação Brasileira dos Importadores 
e Distribuidores de Produtos Automoti-
vos (Abidipa) ressalta que no último ano o 
preço no mercado internacional da borra-

cha, matéria-prima básica na fabricação de 
pneus, subiu mais de 100%: saltou de US$ 
2,5 mil por tonelada para US$ 5,4 mil.

Com esse substancial aumento de cus-
to, a associação prevê que os repasses serão 
inevitáveis, tanto para pneus importados 
como para os que são produzidos no país. 
Segundo pesquisa do Sindicato Nacional 
das Empresas de Transporte e Movimenta-
ção de Cargas Pesadas e Excepcionais (Sin-
dipesa), no ano de 2020 o preço dos pneus 
no Brasil teve uma alta de 27%.

Gestão como solução e economia
Mesmo com os constantes aumentos, o 

primeiro semestre de 2021 apresentou um 
aumento de 33% na compra de pneus, in-
forma um balanço divulgado pela Associa-

ção Nacional da Indústria de Pneumáticos 
(Anip). Com todos os aumentos, certamen-
te, o preço do frete aumentou também, 
como forma de equilibrar as contas e evitar 
a falência.

Porém, qual seria uma outra possibili-
dade para solucionar esse problema com 
os pneus? A resposta está na melhoria da 
gestão de pneus da frota, o que torna a vida 
útil do produto maior e evita trocas cons-
tantes oriundas da má utilização dos pneus.

Existem, hoje, no mercado, softwares 
para gestão de frotas que têm módulos es-
pecíficos para a gestão de pneus. Esse tipo 
de tecnologia permite que alertas sobre a 
manutenção ou reforma dos pneus sejam 
emitidos ao gestor, além de indicar o histó-

rico dos pneus, apontando a posição atual 
deles em cada caminhão e informações 
como tempo de rodagem, necessidade 
de calibragem e desgaste. Também exis-
tem módulos que podem analisar e indi-
car quais marcas e modelos de pneus têm 
maior durabilidade e quais gastam mais.

“A aposta em gestão é certamente a 
melhor solução para as transportadoras 
combaterem os aumentos abusivos que os 
pneus têm apresentado nos últimos anos 
e, com a tecnologia como aliada, cada vez 
mais essa gestão será otimizada”, diz Paulo 
Raymundi, CEO da Gestran, empresa que 
desenvolve soluções automatizadas em 
gestão de frota.

COM A ALTA NOS PREÇOS DE 
MATÉRIA-PRIMA E ESCASSEZ 
DE PRODUTOS, EMPRESAS 
APOSTAM EM TECNOLOGIA 
NA GESTÃO DE PNEUS PARA 
AUMENTAR A LUCRATIVIDADE

A Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores (ANFAVEA) 
divulgou hoje suas novas previsões para 
o fechamento do ano em licenciamento, 
produção e exportação de novos veículos.

A atual crise de fornecimento dos se-
micondutores tem impactado a fabricação 
de veículos no mundo todo. Calcula-se 
que a indústria automotiva global perde-
rá de 7 a 9 milhões de veículos produzidos 
em 2021, retornando a níveis de 2020. A 
falta de insumos, aliada ao aumento de 
custos e dificuldades logísticas, também 
tem afetado diretamente a produção do 
setor no Brasil.

Este cenário fez com que a ANFAVEA 
precisasse revisar suas projeções para o 
ano. A dificuldade é grande, dadas as in-
certezas geradas pela crise dos semicon-
dutores. Com isso, a entidade trabalha 
com um intervalo de possibilidades para o 

ano, a depender do abastecimento para a 
produção de suas fábricas.

As vendas de novos veículos este ano 
podem variar de 2,038 milhões a 2,118 mi-
lhões, ou seja, com cenários de queda de 
1% a crescimento de 3% na comparação 
com 2020.

A produção deverá variar entre 2,129 
milhões e 2,219 milhões, o que represen-
tará um aumento de 6% a 10% quando 
comparado com o ano anterior. Já as ex-
portações, nas estimativas da ANFAVEA, 
ficarão em um intervalo de 357 mil a 377 
mil unidades, alta de 10% a 16%.

“Nunca havíamos tido tanta dificulda-
de em enxergar o cenário em curto prazo 
na indústria automotiva. As incertezas para 
garantir a produção de veículos é grande 
com a crise de fornecimento global. Esta-
mos presenciando uma procura por parte 
dos consumidores para compra de novos 

produtos, mas não temos unidades para 
atender à demanda”, explicou Luiz Carlos 
Moraes, Presidente da ANFAVEA.

Resultados até setembro
A associação divulgou também o ba-

lanço da indústria automobilística até se-
tembro. No último mês, 155,1 mil veículos 
foram licenciados, o que significa queda 
de 10,2% sobre agosto, com 172,8 mil 
unidades. Este é o pior resultado do setor 
desde junho de 2020. Quando analisado 
o acumulado do ano, a comercialização 
cresceu 14,8%, com 1,577 milhão este ano 
e 1,374 milhão em 2020. O dado foi im-
pulsionado especialmente pelo segmento 
dos comerciais leves, que envolve picapes, 
furgões e vans.

As exportações registraram 277 mil 
unidades no período acumulado de 2021, 
um aumento de 33,8% frente às 207 mil 

do ano passado. Porém, na análise men-
sal, há um recuo de 19,7%, com 23,6 mil 
unidades em setembro comparadas às 
29,4 mil em agosto. A baixa das exporta-
ções no ano ocorreu principalmente em 
razão da crise de abastecimento dos semi-
condutores nas montadoras.

Ao todo, 173,3 mil unidades foram pro-
duzidas no último mês, uma diminuição 
de 21,3% sobre as 220,2 mil de setembro 
do ano passado. Nos nove meses já trans-
corridos do ano, a indústria fabricou 1,649 
milhão de unidades, o que representa 
uma expansão de 24% em relação ao vo-
lume de 1,330 milhão do ano passado. 
Apesar do número positivo no acumula-
do, o número ainda está bem aquém do 
desejado e esperado. O volume fabricado 
até setembro foi puxado em sua maioria 
pelos comerciais leves (+46,5%) e pelos ca-
minhões (+103,7%).

ANFAVEA REVISA SUAS 
PROJEÇÕES PARA 
VENDAS, PRODUÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE 
VEÍCULOS EM 2021

logística e transporte



IVECO ESTREIA 
E-COMMERCE DE 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
NO MERCADO LIVRE

Em busca de soluções que facili-
tem o dia a dia dos motoristas, o setor 
de pós-venda da IVECO expande suas 
atividades com a entrada no e-com-
merce, ampliando assim a disponibi-
lidade de peças genuínas e NEXPRO 
por meio de seu primeiro canal online 
de vendas via Mercado Livre, líder em 
tecnologia para e-commerce e servi-
ços financeiros na América Latina.

A partir de agora, os clientes po-
dem acessar a loja oficial da IVECO no 
Mercado Livre e adquirir, de qualquer 
lugar do país e a qualquer hora, os 

diversos itens de reposição da marca 
voltados à linha de produtos da IVE-
CO, dos leves aos extrapesados. “A 
loja on-line chega para integrar mar-
ca, concessionário e cliente. Essa é 
mais uma forma de estarmos presen-
tes na jornada dos clientes, em todos 
os pontos de contato, para continuar 
oferecendo qualidade, agilidade e 
segurança na comercialização de pe-
ças. Esse é um caminho sem volta e 
estamos preparados para seguir ao 
lado de nossos parceiros também nos 
canais digitais”, afirma José Queiroz, 

Diretor de Marketing do pós-venda 
IVECO.

Os processos de consulta e efeti-
vação de compra são os mesmos pra-
ticados pelo Mercado Livre. Entre as 
peças disponíveis na loja oficial IVECO 
estão os itens de giro para veículos 
comerciais e transporte de passagei-
ros. Segundo o executivo, a interme-
diação com as concessionárias conti-
nua. Todos os pedidos realizados pelo 
site serão faturados e enviados por 
meio da Rede de Concessionárias da 
IVECO que conta com pontos de aten-

dimento de norte a sul do Brasil. “Esta 
nova experiência de negócio chega a 
um momento que temos um aumento 
expressivo da demanda no comércio 
eletrônico. Por isso, nos comprome-
temos a continuar atendendo com 
a mesma excelência e qualidade da 
Rede IVECO e aprimorar, constante-
mente, a oferta de componentes para 
suprir as demandas dos consumidores 
que buscam por mais praticidade e 
segurança nas compras on-line”, com-
pleta Queiroz.

COM PORTFÓLIO DIVERSO DE COMPONENTES, MARCA INICIA 
VENDAS EM UMA DAS PRINCIPAIS PLATAFORMAS COMERCIAIS 
ON-LINE

DAF CAMINHÕES BRASIL 
COMEMORA OITO 
ANOS DE PRODUÇÃO 
NO PAÍS COM MELHOR 
DESEMPENHO 
COMERCIAL DA SUA 
HISTÓRIA

A DAF Caminhões Brasil celebra 
oito anos de produção no país já es-
tabelecida como uma das principais 
fabricantes de caminhões pesados e 
com soluções completas de transpor-
te para o cliente. Em 2021, a Rede DAF 
atingiu 100% de cobertura do territó-
rio nacional e ampliou a área de Ser-
viços ao Cliente, com foco no atendi-
mento premium. A empresa também 

bateu recordes consecutivos de em-
placamento, sendo aproximadamente 
16 mil caminhões na frota nacional 
circulante, aumentando cada vez mais 
a participação no mercado.

Este ano também marca a reno-
vação completa do portfólio DAF no 
Brasil, com o lançamento dos novos 
modelos CF, sendo o cavalo mecâni-
co rodoviário, o chassi rígido e o mo-

delo off-road. A linha se une ao novo 
XF, trazendo aos clientes ainda mais 
economia, robustez, segurança e tec-
nologia. Estes lançamentos exigiram 
grandes investimentos na fábrica de 
Ponta Grossa, que se preparou do 
ponto de vista de estrutura e pessoas 
para o novo momento da marca.

O processo de produção em Ponta 
Grossa segue também o princípio do 

PPS (PACCAR Production System), sis-
tema desenvolvido pela própria em-
presa, que garante menor índice de 
desperdício e a mais alta qualidade 
dos produtos. O sistema está direta-
mente relacionado ao DNA da marca, 
de qualidade, robustez e baixo custo 
operacional.

COM CERCA DE 16 MIL CAMINHÕES EMPLACADOS E 100% DE 
COBERTURA NACIONAL, DATA É MARCADA POR CONQUISTAS 
CONSECUTIVAS
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As mais novas unidades a somar à 
frota das duas empresas são 15 VW 
Meteor 28.460 e mais cinco VW Me-
teor 29.520. Ao todo, este ano, já são 
200 novos caminhões Volkswagen para 
renovação de seus modelos, visando à 
maior eficiência operacional. A aqui-
sição integra os planos de expansão 
para 2021, traçados pelos sócios das 
duas empresas, que tomam a decisão 
em conjunto.

Sérgio Gabardo, proprietário da 
Gabardo e que tem participação tam-
bém na RGLog, e André Rossetti, sócio 
da RGLog, destacam que "os veículos 
da marca se encaixam perfeitamente à 
sua demanda". Para a negociação, os 

empresários olham para o custo total 
de operação, o chamado TCO. No com-
parativo com a oferta do mercado, o 
Volkswagen levou vantagem.

"Avaliamos o valor do investimen-
to, a capacidade de carga, tanto em 
peso quanto em volume de acordo 
com a aplicação, o preço de peças de 
reposição, o contrato de manutenção 
e também o relacionamento com a 
montadora e a rede de concessioná-
rias. Com isso em mente, preferimos 
os caminhões da Volkswagen para 
apoiar a expansão do nosso negócio", 
pontua André Rossetti, da RGLog.

Os mais novos integrantes da famí-
lia VW também já conquistam os clien-

tes. "Por ter um conjunto mais leve e 
uma cabine com dimensões compac-
tas, sem perder o conforto, o VW Me-
teor nos permite carregar até duas to-
neladas a mais ou trabalhar com uma 
plataforma de carga maior dentro das 
especificações da legislação. Ou seja, 
isso se traduz num ganho significati-
vo em peso e em volume", contabiliza 
Sérgio Gabardo.

Outro consenso entre os sócios é 
o apreço pelo conceito sob medida 
da Volkswagen Caminhões e Ônibus. 
"Como clientes, nos beneficiamos di-
retamente da filosofia 'menos você 
não quer, mais você não precisa'. Os 
veículos já saem de fábrica com tudo 

o que a gente vai requerer para a ope-
ração. Inclusive, já tive a oportunidade 
de contribuir em etapas de desenvolvi-
mento da montadora", ressalta o pro-
prietário da Gabardo e sócio da RGLog.

 Os novos veículos vão rodar todo o 
país, com aplicações que vão desde a 
distribuição de peças ao transporte de 
veículos prontos. "Crescemos na pan-
demia, superando desafios do setor. 
Somos sustentáveis tanto no aspecto 
do meio ambiente quanto no finan-
ceiro. Investimos e realizamos nossas 
entregas com qualidade e pontualida-
de, com o apoio dos caminhões VW", 
avalia André.

A Volvo Trucks recebeu um pedido 
de 100 caminhões FM Electric da DFDS, 
a maior empresa de transporte e logísti-
ca do norte da Europa. Até o momento, 
este é a maior encomenda de caminhões 
elétricos Volvo e uma das maiores de to-
dos os tempos para caminhões elétricos 
pesados em todo o mundo.

"Este é um marco importante em nos-
so compromisso com o transporte livre 
de combustíveis fósseis e estou muito 
orgulhoso da parceria que temos com 
a DFDS. Juntos, estamos mostrando ao 
mundo que a eletrificação do transporte 
por caminhões pesados já é uma solução 
viável. Acredito que isso incentivará mui-
tos outros clientes a terem a segurança 
de dar o primeiro passo em sua jornada 
de eletrificação", comenta Roger Alm, 
presidente da Volvo Trucks.

As primeiras entregas dos Volvo FM 
Electric para a DFDS ocorrerão no quarto 
trimestre de 2022 e continuarão ao longo 
de 2023. Os caminhões serão utilizados 
para transporte de curtas e longas distân-
cias no sistema logístico DFDS na Europa.

"Na DFDS, estamos determinados a 
fazer a nossa parte na redução das emis-
sões de CO2 e na criação de uma cadeia 
de abastecimento sustentável. Sabemos 
o quanto a eletrificação é importante na 
jornada para alcançar nossos objetivos 
em CO2, e espero que possamos inspirar 
outros à medida que avançamos nessa 
transição vital", explica Niklas Andersson, 
vice-presidente executivo e chefe da divi-
são de logística da DFDS.

O FM Electric transporta cargas de até 
44 toneladas (peso bruto total), com au-
tonomia de até 300 km. Com uma sessão 

de recarga rápida durante o almoço, essa 
distância pode ser aumentada. Os veícu-
los podem receber tanto recargas lentas 
noturnas na garagem (cada caminhão 
vem com um carregador CA), quanto re-
cargas rápidas de alta energia em pontos 
ao longo da rota (carregamento CC). A 
DFDS optou por uma solução em finan-
ciamento fornecida pela Volvo Financial 
Services.

Caminhões elétricos avançam na Eu-
ropa

A tendência de eletrificação no mer-
cado de caminhões pesados está ace-
lerando. Na Europa, este ano já foram 
emplacados centenas de caminhões 
elétricos acima de 16 toneladas. Destes, 
aproximadamente 40% são Volvo.

"Nosso objetivo claro é impulsionar a 

mudança para caminhões elétricos e nos-
sa liderança nesse mercado demonstra 
que estamos definitivamente no cami-
nho certo. Nossa meta para 2030 é que 
metade das nossas entregas globais de 
caminhões sejam de veículos elétricos. 
Temos o prazer de ver que o crescente 
interesse entre nossos clientes está co-
meçando a se refletir em pedidos firmes, 
em especial neste pedido impressionante 
da DFDS", diz Roger Alm, presidente da 
Volvo Trucks.

A Volvo Trucks iniciou a produção em 
série de caminhões elétricos em 2019, 
sendo uma das primeiras marcas de ca-
minhões a fazê-lo. A linha de produtos 
agora inclui seis modelos de caminhões 
elétricos – Volvo FH, Volvo FM, Volvo 
FMX, Volvo FE, Volvo FL e o Volvo VNR, 
vendido na América do Norte.

RGLOG E 
GABARDO 
INVESTEM 
EM 200 
CAMINHÕES 
VOLKSWAGEN
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VOLVO RECEBE 
PEDIDO DE RECORDE 
DE CAMINHÕES 
ELÉTRICOS NA 
EUROPA
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ÍNDICE FRETEBRAS 
APONTA LEVE 
AUMENTO NO 
PREÇO DO FRETE 
EM AGOSTO, MAS 
DIESEL REGISTRA 
ALTA DE 37,25%

O valor do frete no Brasil continua 
não acompanhando os sucessivos au-
mentos no preço do óleo diesel S500, 
segundo o Índice FreteBras do Preço 
do Frete (IFPF). Entre agosto de 2020 
e agosto de 2021, o custo do trans-
porte por quilômetro rodado por eixo 
teve um aumento de apenas 1,58%, 
enquanto o preço do diesel, no mes-
mo período, subiu 37,25%. 

Os dados do IFPF mostram que o 
valor médio do frete por quilôme-
tro por eixo no Brasil é de R$ 0,98. 
A região Norte apresentou o quilô-
metro por eixo mais caro em agosto 
(R$ 1,04), seguida pelo Nordeste (R$ 
0,99) e Centro-Oeste (R$ 0,98). Os 
fretes mais baratos foram registrados 
no Sul e Sudeste, ambos com R$ 0,97. 

Na comparação entre julho e agos-
to de 2021, a maior alta do preço do 
frete foi registrada no Centro-Oeste, 
que alcançou 1,95%. “Isso aconteceu 
muito em função da crise hídrica que 
acarretou a paralisação da hidrovia 
Tietê-Paraná e também o declínio das 
estimativas da produção nos estados 
da região. Assim, para o transporte de 
grãos do percurso Centro-Oeste até 
Sudeste, os produtores tiveram que 
usar como alternativa o modal rodo-
viário, que é dois terços mais caro 
que o hidroviário”, analisa o Diretor 
de Operações da FreteBras, Bruno 
Hacad. 

A região Nordeste registrou a 
maior queda no período, já que entre 
julho e agosto o valor do transporte 
rodoviário por quilômetro rodado fi-
cou 3,27% mais barato. Houve um 
aumento de quase 6% de veículos 
registrados na plataforma na região, 
ajudando a puxar para baixo o valor 
do frete. 

Variações anuais são influencia-
das pela pandemia 

Entre agosto de 2020 e agosto de 
2021, o maior aumento no preço do 
frete foi na região Sul do país (+2,07%). 
Neste período, a maior demanda por 

caminhoneiros para o escoamento da 
produção de grãos na região, que foi 
6,5% maior segundo o CONAB (Com-
panhia Nacional de Abastecimento), 
gerou um impacto ligeiramente posi-
tivo no preço do frete.

Já a maior queda foi registrada no 
Norte (-4,84%). “Em agosto, tivemos 
em nossa plataforma 43% mais cami-
nhoneiros disponíveis do que fretes 
na região Norte e isso fez com que o 
mercado pagasse mais barato para re-
alizar os transportes ”, declara Hacad.

Neste período, as variações do 
preço do diesel nas bombas foram 
altas. A média nacional foi 37,25% 
maior do que em agosto do ano pas-
sado, sendo que a região Norte teve a 
menor variação com 35,39% e a Nor-
deste obteve a maior, com 38,22%.

O IFPF, que foi lançado em feve-
reiro, permite uma visão além da re-
gional, com um olhar localizado para 
os Estados brasileiros. O Alagoas re-
gistrou a maior alta no preço do fre-
te (+13,02%), de agosto de 2020 para 
agosto de 2021, impactado por uma 
alta de 87% no volume de fretes ca-
dastrados na FreteBras. O Piauí tam-
bém teve um aumento considerável 
de 11,53% no preço do frete, puxado 
pelo aumento de área plantada em 
8%, o que gerou uma maior produção 
de grãos (milho e soja) em cerca de 
10%. 

Apesar do aumento no preço do 
frete, ambos os Estados tiveram uma 
variação de mais de 40% do preço do 
diesel no período comparado, sendo 
que Alagoas chegou a quase 43% de 
aumento.

Sobre os estados com maiores 
quedas no preço do frete, o Rio Gran-
de do Norte e Ceará, em comparação 
com agosto de 2020, fecharam com 
-16,88% e -7,95%, respectivamente, 
enquanto o preço do diesel nestes Es-
tados aumentou em cerca de 39,38% 
no mesmo período.



MERCEDES-BENZ LEVA 
CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS 
PARA TEST-DRIVE DE 200 KM 
COM NOVO ACTROS EM BELÉM
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A Mercedes-Benz segue na Região 
Norte, nos dias 13 e 14 de outubro, 
para a oitava etapa do “Minha Vez no 
Novo Actros”, inédito test-drive de 
200 km com o Novo Actros oferecido 
a caminhoneiros. Desta vez, a ação 
tem como base o concessionário Ro-
dobens, na cidade de Ananindeua, na 
Região Metropolitana de Belém, no 
Pará.

A promoção, em parceria com o 
TruckPad, aplicativo que conecta o 
caminhoneiro à carga e que tem uma 
base de 1 milhão de usuários, foi pen-
sada especialmente para atender um 
pedido das estradas e irá selecionar 
50 motoristas autônomos de várias 
regiões do País para o test-drive com 
o Novo Actros, o caminhão mais segu-

ro, inteligente, eficiente e conectado 
do Brasil.

“O grande atrativo dessa promo-
ção é que estamos oferecendo aos 
participantes um test-drive de 200 km 
pelas estradas. Esta é a primeira vez 
que oferecemos um trecho tão longo 
aos autônomos para experimentação 
de um veículo da marca”, diz Roberto 
Leoncini, vice-presidente de Vendas 
e Marketing Caminhões e Ônibus da 
Mercedes-Benz do Brasil.

Nessa etapa de Belém, quatro 
participantes selecionados terão a 
oportunidade de experimentar dois 
dos modelos do extrapesado top de 
linha da Mercedes-Benz, o 2045 4x2 
e o 2553 6x2, ambos com MirrorCam. 
Desta maneira, poderão viver uma 

experiência inédita na estrada, sen-
tindo intensamente a performance 
do caminhão, além de desfrutar de 
toda força, tecnologia de assistência 
à condução, segurança, conforto, co-
mandos digitais inteligentes e conec-
tividade.

De acordo com o executivo, a ava-
liação dos autônomos sobre o Novo 
Actros será de grande valia para a Em-
presa. “Estamos sempre atentos ao 
que todos que trabalham com cami-
nhão e com transporte têm a nos di-
zer. Conhecer suas impressões, neces-
sidades e sugestões nos ajuda muito a 
entender a realidade das estradas do 
Brasil, a fim de trazer novas soluções 
eficientes e rentáveis para cada de-
manda das empresas, dos autônomos 

e dos motoristas”, afirma Roberto Le-
oncini.

O Novo Actros é pioneiro no mer-
cado brasileiro ao inovar com o Mir-
rorCam, disponível opcionalmente 
para os clientes. Trata-se de um siste-
ma de câmeras digitais que substitui 
os espelhos retrovisores convencio-
nais do caminhão, trazendo mais se-
gurança nas estradas e nas manobras, 
tanto nas vias quanto nos pátios das 
empresas e das centrais de logística.

Entre os recursos de segurança do 
Novo Actros também estão disponí-
veis, como itens opcionais, o freio au-
xiliar retarder e airbag para o moto-
rista, o que reforça o posicionamento 
do top de linha da marca como o ca-
minhão mais seguro do Brasil.

logística e transporte
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CONSÓRCIO PARA 
MAQUINÁRIOS 
AGRÍCOLAS FORTALECE O 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Se os consórcios apresentaram 
um crescimento significativo nos úl-
timos anos, o setor do agronegócio 
foi um dos principais contribuidores 
para o atual cenário. Segundo dados 
da Associação Brasileira de Adminis-
tradoras de Consórcios (ABAC), entre 
janeiro e julho deste ano, a soma dos 
valores dos consórcios firmados para 
a compra de maquinário agrícola, 
chegou a R$ 18,72 bilhões, resulta-
do que representa um aumento de 
105,3% em comparação ao mesmo 
período de 2020.

O valor é quase o dobro do cresci-
mento do total de consórcios no perí-
odo, que foi 56,1%. Segundo Fernan-

do Lamounier, diretor da Multimarcas 
Consórcios, o crescimento do número 
de consórcios no segmento pode ser 
explicado pelas facilidades proporcio-
nadas aos produtores rurais.

“Quando tratamos da compra de 
veículos pesados, a estabilidade e a 
possibilidade de planejar as aquisi-
ções são pontos cruciais, evitando o 
endividamento, por exemplo. É dife-
rente do que ocorre em financiamen-
tos, prática na qual nós temos parce-
las que podem sofrer variações e a 
necessidade de pagamento de parte 
do valor do produto na entrada”, des-
taca.

Todos esse movimento de cres-

SEGMENTO APRESENTOU CRESCIMENTO DE 105,3% ENTRE 
JANEIRO E JULHO DE 2021 EM COMPARAÇÃO AO MESMO PERÍODO 
DO ANO ANTERIOR

máquinas e equipamentos

A Estação Experimental de Café da Co-
opercitrus de Araxá, em Minas Gerais, um 
importante polo para o desenvolvimento e 
pesquisa de novas soluções para os proble-
mas enfrentados pelo setor cafeeiro, acaba 
de receber um novo distribuidor de adubo.

A Master 2500 D Cafeeira foi cedida 
pela Piccin Tecnologia Agrícola, de São Car-
los/SP e será utilizada em experimentos e 
trabalhos relacionados à cultura a serem 
desenvolvidos na região.

A parceria entre a Piccin e a Cooperci-
trus vem de longa data e não está relacio-
nada única e exclusivamente às atividades 
comerciais. Segundo o engenheiro agrôno-
mo e head de marketing da Piccin, Marco 
Gobesso, assim como em várias outras 
áreas, a empresa busca apoiar iniciativas 
relacionadas à inovação, ao crescimento 
do setor e a comunidade. “Quando ficamos 
sabendo da necessidade da Coopercitrus 
prontamente nos envolvemos para em 
conjunto definir como poderíamos ajudar”, 
destacou.

Para o engenheiro agrônomo, a estru-
tura da cooperativa é importante para a 

empresa pois é o elo direto com muitos 
produtores. “Poder disponibilizar a mesma 
tecnologia que é oferecida no mercado com 
certeza vai ser bom para melhoria da quali-
dade e agilidade das atividades de pesquisa 
e desenvolvimento da Estação. É através 
de parcerias como esta que conseguimos 
fazer com que nossas soluções cheguem 
cada vez mais rápido a um número cada vez 
maior de clientes”, reforça Gobesso.

O profissional reforça ainda o compro-
misso da Piccin no desenvolvimento de 
soluções para atender as necessidades de 
todos os produtores rurais. “Trabalhamos 
na busca de ferramentas, máquinas e equi-
pamentos que entreguem resultados aos 
agricultores e temos certeza que a nossa 
Master 2500 D Cafeeira ajudará a Cooperci-
trus e principalmente seus cooperados nos 
estudos e experimentos” finaliza o head de 
marketing da Piccin.

Piccin Tecnologias Agrícolas – Fundada 
em 1963 na cidade de São Carlos, no inte-
rior Paulista, a Piccin Implementos Agríco-
las tem a experiência de 57 anos no merca-
do de implementos para preparo de solo.

cimento de consórcio para compra 
de maquinário agrícola mostra um 
aquecimento desse mercado, que 
é um dos mais importantes do país, 
representando cerca de 30% do PIB 
brasileiro. “O agronegócio está em 
constante ampliação e melhoria, e a 
tecnologia se torna uma verdadeira 
aliada no campo. Cada vez mais os 
produtores precisam de equipamen-
tos de alta qualidade para poder ofe-
recer produtos que possam competir 
no mercado”, completa Lamounier.

Levando em consideração esse 

contexto, a Multimarcas firmou uma 
parceria com uma multinacional japo-
nesa de tecnologia agrícola, a Yanmar. 
Lamounier ainda cita que, com por 
meio dessa parceria, os consórcios 
apresentam vantagens que chamam 
atenção do setor agro, pois ofere-
cem opções de lance fixo de 30% e 
também de lance embutido de 30%, 
podendo deduzir do lance fixo ou li-
vre, aumentando assim as chances de 
contemplação. Além de crédito de R$ 
102 mil a R$ 204 mil.

ESTAÇÃO DE PESQUISA GANHA NOVO
DISTRIBUIDOR DE ADUBO
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