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ÍNDICE CEAGESP FOI DE 
0,14% EM OUTUBRO 

O setor de legumes segue em alta 
no acumulado do ano, com 32,10%, 
seguido do setor de pescados, com 
27,30%, e verduras, com 16,62%. 
Apesar das altas, no acumulado do 
ano nesses setores, o índice CEAGESP 
segue em queda desde julho de 2021.

Em outubro, o setor de frutas 
apresentou variação de 1,96%, com 
queda de 5,44% em relação ao mês 
anterior. Os principais aumentos 
ocorreram nos preços de figo 
(59,90%), morango comum (58,40%), 
carambola (53,96%), laranja lima 
(23,99%) e maracujá azedo (21,14%). 
As principais quedas foram nos 
preços do mamão havaí (-27,41%), 
da acerola (-24,28%) do limão taiti 
(-20,71%), do caju (-13,96%) e da 

manga Tommy (-18,13%). 
O setor de legumes apresentou 

variação de -10,42%, com queda de 
5,29% em relação ao mês anterior. 
As principais baixas ocorreram 
nos preços do pepino caipira 
(-56,44%), da abobrinha italiana 
(-55,23%), do pepino japonês 
(-53,82%), da abobrinha brasileira 
(-46,41) e da berinjela (-45,94%). 
As principais altas ocorreram com 
pimentão vermelho (75,32%), 
pimentão amarelo (65,75%), ervilha 
torta (46,68%), tomate do grupo 
“Achatado” (18,58 %) e tomate caqui, 
com 8,84%. 

O setor de verduras registrou 
variação de 6,92%, com aumento de 
17,04% em relação ao mês anterior. 
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O ÍNDICE DE PREÇOS DA CEAGESP ENCERRA O MÊS DE OUTUBRO COM 
QUEDA DE 2,86% EM RELAÇÃO A SETEMBRO. NO ACUMULADO DO 
ANO, ESTÁ EM 3,14%. 

As maiores elevações foram nos 
preços de couve (58,15%), coentro 
(56,36%), acelga (53,44%), rabanete 
(49,43%) e couve-flor (35,99%). As 
principais quedas ficaram por conta 
do orégano (-29,27%), do manjericão 
(-21,37%), da hortelã (-15,59%), do 
milho verde (-13,11%) e da cenoura 
com folhas (-11,73%).

O setor de diversos apresentou 
variação de 4,94%, registrando 
aumento de 5,29 % em relação ao 
mês anterior. As principais altas 
ficaram por conta da batata lavada 
(18,87%), da batata asterix (16,19%), 
da cebola nacional (13,75%), do 
amendoim com casca (3,16%) e 
dos ovos vermelhos (2,83%). As 
principais baixas ocorreram nos 

preços do coco seco (-13,04%) e da 
canjica (-4,29%). Em estabilidade, 
temos o alho argentino e a cebola 
estrangeira (0,00%), além do alho 
nacional (0,78%).

O setor de pescados apresentou 
variação de 2,68%, registrando 
queda de 2,60% em relação ao mês 
anterior. As principais quedas foram 
registradas nos preços da sardinha 
fresca (-22,13%), da cavalinha 
(-7,78%), da tilápia (-5,83%), da 
pescada tortinha (-5,81%) e do 
cascote (-4,76%). Os principais 
aumentos ocorreram nos preços 
de sardinha congelada (42,00%), 
pescada goete (16,90%), namorado 
(11,58%), atum (9,71%) e o polvo 
(9,09%). 

BCA REALIZA 35ª AÇÃO 
SOCIAL DE 2021 NA 
CEAGESP

O Banco CEAGESP de alimentos 
(BCA) tem o objetivo de coletar, selecio-
nar e distribuir alimentos oferecidos por 
produtores e comerciantes atacadistas 
(permissionários) para entidades sociais 
do Estado de São Paulo, que devem es-
tar devidamente cadastradas para te-
rem acesso as doações.

A partir do momento em que o ca-
dastro for concluído, a entidade está 
apta a ser atendida pelo BCA, de acordo 
com critérios e regras pré-estabeleci-
das, levando em consideração a dispo-
nibilidade dos alimentos.

Para esclarecimento de dúvidas, 
mais informações e realização do cadas-
tro é possível entrar em contato pelas 
seguintes canais:

SAIBA COMO 
COLABORAR 
DOANDO PARA 
O BANCO DE 
ALIMENTOS DA 
CEAGESP
FIM DE ANO CHEGANDO, 
MOMENTO DE SOLIDARIEZAR 
COM FAMÍLIAS MAIS 
NECESSITADAS

A Seção de Sustentabilidade da Com-
panhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (CEAGESP), através do Ban-
co CEAGESP de Alimentos (BCA), realizou 
no dia 11 de novembro, a 35ª ação social 
do ano para entrega de alimentos às fa-
mílias em situação de vulnerabilidade 
social. Pessoas previamente cadastradas 
recebem essas doações que acontecem 
sempre às quintas-feiras, a partir das 
13h00.

De acordo com Karina Campano, che-
fe da Seção de Sustentabilidade (SESUS), 
nesta semana foram entregues 560 kits 
com frutas, legumes e verduras — cha-
mados de FLV. São produtos doados pelos 
permissionários da CEAGESP ao banco de 
alimentos que, após triagem e montagem 
dos kits, realiza a ação social semanal no 
Entreposto de São Paulo. “Temos, hoje, 
cerca de cinco mil cadastrados no Banco 
CEAGESP de Alimentos e, semanalmente, 
convocamos alguns grupos para retirar o 
seu kit na quinta-feira”, conta. Para que 
as ações sociais sejam realizadas é impor-
tante que os permissionários continuem 
doando ao BCA.

Além de frutas, legumes e verduras, 
foram entregues 550 kits com arroz, fei-
jão e farinha. “Temos a doação de um 
empresário que nos doa um quilo de ar-
roz, um quilo de feijão e um quilo de fa-
rinha de mandioca”, complementa Cam-
pano.
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MARKETPLACE DE 
COMMODITIES GARANTE 
SEGURANÇA NAS
NEGOCIAÇÕES
STARTUP MINERY CONECTA PEQUENAS MINERADORAS E POSSÍVEIS COMPRADORES POR MEIO DE UMA PLATAFORMA TRANSPARENTE, 
EFICIENTE E INOVADORA

Com o objetivo de facil itar as 
negociações de minério e moder-
nizar de forma sustentável o setor 
da mineração no Brasil ,  o enge-
nheiro de minas Eduardo Gama 
e o especialista em marketing 
Raphael Jacob criaram a startup 
Minery – uma plataforma que co-
necta fornecedores e cl ientes de 
forma direta. A ideia surgiu como 
uma solução para as negociações 
de minério, já que elas costumam 
esbarrar em diversas burocracias. 
Isso também faz com que as tran-

sações sejam, muitas vezes, ine-
ficientes, graças aos muitos in-
termediários que atuam entre as 
mineradoras menores e os possí-
veis compradores.

No Brasil ,  as micro, pequenas 
e médias mineradoras dominam 
o mercado, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram) e da Agência Nacional de 
Mineração (ANM). A Minery fun-
ciona como um marketplace para 
essas pequenas mineradoras e, 
assim, incentiva a competitivi-

dade justa entre elas e com as 
grandes. O ambiente é 100%, as 
compras são rastreáveis e o paga-
mento seguro, o que confere ain-
da mais confiança e transparência 
para as transações realizadas via 
plataforma.

Para garantir que as empresas 
são sérias e legalizadas, a startup 
criou uma certif icação a partir de 
padrões internacionais, cuja vali-
dação é feita de forma presencial 
por técnicos treinados. “Nesse se-
tor, é preciso ter muita prudência. 

O Certimine avalia mais de 70 pa-
râmetros com base nos princípios 
dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. Todas 
as mineradoras passam por essa 
análise antes de serem aprovadas 
na plataforma e nós levamos em 
conta, entre outras coisas, a lega-
l idade da empresa, o impacto am-
biental,  se os trabalhadores usam 
equipamentos de segurança e se 
existe trabalho infantil  ou escra-
vo”, afirma Raphael Jacob.
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EXPORTAÇÃO DE PEIXES PARA O ORIENTE 
MÉDIO GERA US$ 8 MILHÕES DE RECEITA 
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

De acordo com COMEXSTAT / 
Ministério da Economia (2021), no 
primeiro semestre foram exporta-
dos 13.628,89 milhões de tonela-
das de peixes, gerando US$ 46,11 
milhões em receita. Os países do 
Oriente Médio foram responsá-
veis por 17% do faturamento ge-
rado, ou seja, US$ 7.938 milhões, 
sendo Bahrein por 65% (US$ 5,20 
milhões), Arábia Saudita por 16% 
(US$ 1,7 milhão), Líbano 9,6% 
(US$ 769 mil) e Irã 8,8% (US$ 699 
mil).

Um dos peixes mais exportado 
é o fi lé detilápia congelado, regis-
trando uma alta de 305% no se-
mestre, atingindo US$ 395 mil.  Es-
tão também em forte crescimento 
as exportações de ti lápia inteira 
fresca (402%) e congelada (232%). 
A busca por alimentos mais sau-
dáveis e seguro têm aumentado a 
cada ano em todo o mundo, inclu-
sive nos países árabes muçulma-
nos.

O sheik Yuri Youssef da Cdia-
lHalal ressalta que, para atender 
o mercado islâmico, é necessário 
que atenda todo o processo de 
criação e às Boas Práticas de Fa-
bricação. “Não é permitido, por 
exemplo, que o peixe seja alimen-
tado com ração não halal,  ou seja, 
que tenha algum subproduto de 
origem animal e que contenha 
ingredientes à base de carne de 
porco. Todos os ingredientes pre-
cisam ser halal,  de boa precedên-
cia e que atestem qualidade em 
sua produção”, ressalta o sheik 
Yuri.

O estado que mais gerou recei-
ta em exportação no primeiro se-
mestre deste ano foi o Pará (US$ 
13,9 milhões), em segundo se des-
tacou o Ceará (US$ 12,5 milhões), 
na sequência, Santa Catarina (US$ 
6 milhões), Rio Grande do Sul 
(US$ 3,37 milhões) e em quin-
ta posição, Rio Grande do Norte 
(US$ 3,27 milhões).

Exportações de ovos mantém 
alta de 138,9% em 2021

Levantamentos da Associa-
ção Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) mostram que as exporta-
ções de ovos (considerando in na-
tura e processados) totalizaram 
819 toneladas em outubro, volu-
me 150% superior ao registrado 
no mesmo período de 2020, quan-
do foram embarcadas 328 tonela-
das. 

O resultado das vendas do dé-
cimo mês deste ano gerou receita 
de US$ 1,363 milhão, resultado 
102,3% maior que os US$ 674 mil 
obtidos no mesmo período do ano 
passado. 

No acumulado entre janeiro e 
outubro de 2021, as exportações 
de ovos somam 8,148 mil tonela-
das, volume 138,9% superior às 
3,411 mil toneladas exportadas 
no mesmo período do ano passa-
do. 

Com isso, a receita acumulada 

pelas exportações de ovos deste 
ano alcançou US$ 12,903 milhões, 
número 110,7% maior que os US$ 
6,123 milhões registrados nos 10 
primeiros meses de 2020. 

“Pressionados pelos custos de 
produção, produtores de ovos es-
tão cada vez mais buscando alter-
nativas junto ao mercado interna-
cional,  o que tem gerado impactos 
positivos no saldo geral das expor-
tações do setor. Ao mesmo tempo 
em que incrementa sua presença 
internacional vislumbrando uma 
estratégia de longo prazo, o setor 
de ovos tem ampliado a disponibi-
l idade de ovos para o consumidor 
brasileiro ao longo deste ano”, 
avalia o presidente da ABPA, Ri-
cardo Santin.

exportação
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CAMPANHA DA MAÇÃ 
FRANCESA ALCANÇA 
MAIOR PÚBLICO

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a campanha “Maçãs 
Francesas: Tão… Crocantes!” 
alcançou índices inéditos no 
Brasil. Com objetivo de incen-
tivar o consumidor brasileiro 
a apreciar a fruta, a iniciativa 
é do Interprofissão de Frutas 
e Legumes Frescos (Interfel), 
da França, e apoiada pela 
União Europeia.

A ação apresentou de no-
vembro de 2020 até abril 
de 2021 variedades da fruta 
como Gala, Fuji, Red, Granny 
Smith, Golden, Ariane, Pink 
Lady e Kissabel — cada uma 
com características próprias 
para serem consumidas fres-
cas ou preparos doces e sal-
gados.

O Interfel assegura que 
houve um “forte crescimento 

EXPECTATIVA 
POSITIVA DAS 
EXPORTAÇÕES 
PARA FRANÇA

O Brasil é o principal parceiro co-
mercial da França na América Latina 
e, por esse motivo, destaca-se bas-
tante quando o assunto são as ex-
portações.

As exportações para a França em 
2020 foram consideráveis, deixando 
o país na 26ª colocação no ranking 
de principais países para o qual ex-
portamos no ano. Sendo inferior ao 
ano de 2019, quando registrou o va-
lor FOB de 1,98 bilhões. 

Começou o ano de 2021 ficando 
na 23ª colocação no ranking de prin-
cipais destinos dos produtos brasilei-
ros e, entre janeiro e junho, expor-
tou um total de US$ 1,3 bilhão, valor 
este superior ao mesmo período de 
2020 – quando havia exportado mais 
de 900 milhões em produtos.

Porém, a projeção para o ano atu-
al é relativamente boa, e espera-se 
superar as marcas de 2020, princi-
palmente nos meses de agosto e se-
tembro.

PRODUTOS 
FRANCESES 
VENDIDOS
NA CEAGESP 

De acordo com o balanço rea-
l izado pela Ceagesp, de janeiro a 
agosto deste ano, foram comer-
cializados mais de 200 tonela-
das de produtos franceses. Ten-
do a maçã, responsável por 90% 
das vendas. A variedade fuji ,  por 
exemplo, foi a mais vendida, no 
período, com 107 t; em seguida a 
Granny Smith com 42 t;  e a Red 
Delicius 31 t.  Além da maçã, outra 
fruta, que teve movimentação no 
maior Entreposto da América Lati-
na, foi o kiwi com 23 t.

Vale ressaltar que o JE já rea-
l izou um especial sobre os produ-
tos franceses comercializados na 
Ceagesp. A edição está na íntegra, 
no portal de notícia, na seção: bi-
blioteca virtual.

Através do l ink, acompanhe o 
balanço completo: https://bit. ly/
je_franca21

em relação ao ano passado, o volu-
me de exportação reportado no final 
de janeiro de 2021 para o Brasil foi 
de 3 mil toneladas, um resultado que 
contribuiu para uma campanha mui-
to dinâmica”.

Para apoiar e reforçar a atrativi-
dade e as vendas foram realizadas 
várias ações para o consumidor. As-
sim como na temporada anterior, a 
Apple Bike Maçãs Francesas promo-
veu as variedades da fruta na rua 
Oscar Freire, na região dos Jardins 
em São Paulo, e nos supermercados 
Oba e alcançou mais de 3 mil consu-
midores diretos, contabiliza o órgão 
francês.

Nas redes de supermercados, os 
195 dias de ativação em pontos de 
vendas selecionados na cidade de 
São Paulo impactaram mais de 20 
mil clientes segundo o Interfel. As 
maçãs francesas não podiam tam-

bém deixar de esbanjar sabo-
res nas redes sociais.

Tendo recebido cestas com 
maçãs fresquinhas, 30 influen-
ciadores com perfis focados 
em gastronomia e lifestyle di-
vulgaram suas impressões da 
safra 2020.

A realização da campanha 
foi da agência francesa Sopexa, 
100% focada em alimentação, 
bebidas e lifestyle. A empresa 
está presente em 24 países por 
meio de parceiros locais. No 
Brasil, a parceria é com a Cap 
Amazon Tropical Marketing, 
agência de marketing e repre-
sentações fundada em 2011 
em São Paulo.
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MACAS FRESCAS
O ANO INTEIRO

bluewhale.br bluewhale.br contact@blue-whale.com

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

BW-CAMP-287x380-02.pdf   1   24/09/2021   08:57



exportação8 ENTREPOSTO |  2021 | www.jornalentreposto.com.br

CHINA TEM UM MERCADO DE FRUTAS DE US$ 
139 BILHÕES COM GRANDES OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS PARA O MELÃO BRASILEIRO

A China é um mercado promissor 
para o Brasil exportar melões, fru-
ta predileta dos chineses, e a única 
que pode ser importada do País para 
o gigante asiático, devido às regras 
aduaneiras do governo chinês. Des-
de 2017, o volume total consumido é 
em média 12 milhões de toneladas. 
Somente em 2020, o mercado de me-
lão na China registrou um volume de 
consumo total de 12,4 milhões de to-
neladas.

O melão é considerado um alimen-
to comum e seus principais consumi-
dores são famílias de renda média. 
Foi o que apontou estudo da Agência 
Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil) 
em parceria com entidades setoriais 
e a Euromonitor International, servi-
ço de consultoria que oferece inteli-
gência estratégica customizada.

Apesar de o melão importado do 
Brasil ser mais caro do que o produzi-

do internamente na China, o produto 
nacional é considerado premium. 

E os dados do Euromonitor apon-
tam que os consumidores chineses 
buscam por qualidade, e não por 
preço baixo. O estudo revela que a 
população chinesa é a mais atenta à 
forma como os produtos são fabrica-
dos. Apenas 7,8% dos entrevistados 
chineses acham que “preço baixo” é 
um fator decisivo na compra de ali-
mentos frescos, por exemplo.

O analista de Gestão e Negócios 
na Apex-Brasil, Guilherme Nacif, vis-
lumbra uma excelente oportunidade 
de o Brasil expandir seu mercado na 
China. “Com foco nesse segmento, os 
exportadores brasileiros devem bus-
car presença no varejo online, o qual 
se tornou especialmente popular 
para compras, e ampliar seus negó-
cios. O melão brasileiro é uma opor-
tunidade para os exportadores brasi-
leiros elevarem sua renda”, destaca.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
EXPORTAR FRUTAS

É bom ressaltar que o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) não atua sobre a classificação 
e certificação de produto vegetal des-
tinado à exportação. A única exceção a 
isso é quando surge a exigência do país 
importador. Neste último caso, a Coor-
denação-Geral de Qualidade Vegetal 
(CGQV) do Departamento de Produtos 
de Origem Vegetal (DIPOV) acompanha 
e promove atividades voltadas para a fis-
calização e inspeção higiênico-sanitária 
e tecnológica.

Isso vale para qualquer produto ve-
getal in natura, processado, industriali-
zado e seus derivados, incluindo azeites, 
frutas, cereais e outros. Essas medidas 
são importantes para garantir a qualida-
de e segurança dos produtos que saem 
do Brasil. Em relação aos documentos, 
vamos listar aqueles mais importantes 
para a exportação de frutas. Confira:

Cadastro no Decex (Departamento 
de Comércio Exterior, do MIDC)

Sem o cadastro no Decex, nada pode 

ser feito. O objetivo da empresa deve 
ser incluído no contrato social, para só 
então efetuar o cadastro junto ao órgão 
através do Banco do Brasil. A partir daí, é 
preciso também se cadastrar no SISCO-
MEX (Sistema do Comércio Exterior).

Fatura Comercial
Outro documento essencial é a Fa-

tura Comercial, que serve de base para 
o desembaraço aduaneiro no exterior. É 
muito importante que o documento não 
contenha erros, rasuras ou emendas, 
podendo assim ser invalidado. Na falta 
de um modelo oficial, o formulário deve 
ser preenchido seguindo, principalmen-
te, as exigências declaradas pelo país 
importador. Como vimos anteriormente, 
dependendo do país, existem exigências 
específicas de inspeção, por isso é im-
portante ficar atento!

Packing List (Romaneio)
Neste documento, é preciso descre-

ver todas as mercadorias embarcadas 
ou, dependendo do produto, todos os 
componentes dessa mesma mercadoria 

em sua quantidade de partes fraciona-
das. Isso serve para identificar e localizar 
com mais facilidade o item dentro de um 
lote. Permite também uma conferência 
mais fácil na hora da fiscalização, no 
embarque e também no desembarque. 
No caso das frutas, é bom especificar a 
espécie das embalagens, sejam elas cai-
xas, paletes, etc. Aqui também é incluso 
o peso líquido, peso bruto, dimensões 
unitárias e o total da cubagem.

Certificado de origem
É muito comum essa solicitação pe-

los importadores do MERCOSUL, da As-
sociação Latino-Americana de Integra-
ção (ALADI) e demais países que tragam 
essa exigência em sua legislação.

Se tudo estiver dentro das exigências 
previstas, o Certificado de Origem rece-
berá o visto de federações, associações 
e câmaras de comércio ou departamen-
tos governamentais.

Certificado de peso, qualidade e 
conformidade

Alguns países exigem que as merca-

dorias importadas sejam inspecionadas 
por organizações especializadas, mesmo 
antes do embarque. Isso serve principal-
mente para produtos de origem vegetal, 
mas não se restringe somente a eles. Os 
certificados emitidos após inspeção são 
documentos básicos para liberação des-
ses materiais nos países de destino.

Certificado Fitossanitário
O Certificado Fitossanitário pode ser 

considerado um dos mais relevantes en-
tre todos os documentos. Ele é pedido 
nos casos de exportação de plantas, fru-
tas e alimentos em geral. Por isso, é bom 
sempre tê-lo no topo da sua lista de do-
cumentação.

Registro de exportação
Sem o registro de exportação, você 

não terá autorização para exportar o 
produto. O documento é obtido por via 
eletrônica através do SISCOMEX, sendo 
que o importador deve estar conectado 
à Receita Federal via Serpro, ou mesmo 
contratar os serviços de um despachan-
te aduaneiro.
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BRASIL IMPORTA MIL 
TONELADAS DE TÂMARAS

O mercado brasileiro importou 
uma média anual de mil toneladas de 
tâmaras nos três últimos anos. Neste 
ano o volume caiu praticamente pela 
metade em função da pandemia de 
covid-19, mas em 2019 as compras 
foram de 1,1 mil toneladas, em 2018 
de 994 toneladas, e em 2017 de 933 
toneladas. Nos dois anos anteriores, 
as importações ficaram entre 600 to-
neladas e 800 toneladas, segundo a 
base de dados do governo federal.

Os países árabes são grandes pro-
dutores de tâmaras e os principais 
exportadores da fruta para o Brasil. 
Quem trabalha no segmento, no en-
tanto, percebe que as compras do 
País, apesar de crescentes, ainda são 
bem pequenas diante das possibili-

dades do mercado nacional, forma-
do por mais de 200 milhões de con-
sumidores. As tâmaras não são um 
alimento conhecido ou que está na 
dieta cotidiana dos brasileiros.

“O Brasil é um país ainda virgem 
referente não só a tâmaras, mas a 
frutas secas como um todo. Tudo o 
que nós não produzimos aqui dentro, 
as pessoas não conhecem”, afirma a 
empresária Julia de Biase, que pas-
sou a atuar nesse mercado em 2017 
importando tâmaras dos Emirados. 
As tamareiras são  encontradas prin-
cipalmente em lugares desérticos e 
não há plantações em larga escala no 
território brasileiro.

RECUO NA 
IMPORTAÇÃO
DE CEBOLA 

De acordo com as informações 
da Conab – Companhia Nacional 
de Abastecimento, a queda nas 
importações, quando os preços no 
mercado nacional se encontram em 
baixos patamares, é um fato que se 
repete. Em 2020, as importações 
atingiram seu ápice em maio e ju-
nho, quando os preços estavam nos 
patamares mais altos do ano. 

Este ano, com a queda de preços 
em maio, já se observou um peque-
no declínio nas importações. Pode-
-se citar que nos mercados ataca-
distas analisados a cebola oriunda 
de Porto Xavier/RS, reexpedidor da 
cebola importada, diminuiu cerca 
de 3%. 

Com novos declínios de preços 
observados, as importações ten-
dem a cair sensivelmente, confor-
me ocorreu em anos anteriores. Fa-

zendo-se uma correlação do gráfico 
de preço médio com o gráfico das 
importações, verifica-se que tan-
to em 2019, 24 como em 2020, o 
menor volume importado do bul-
bo está quase sempre ligado aos 
preços em declínio, notadamente 
quando esses chegam a níveis bas-
tante baixos, não remunerando os 
importadores na sua atividade. 

Conforme é possível verificar no 
gráfico da importação da cebola, 
o quantitativo, em maio, ficou em 
50% abaixo do realizado em abril 
e ainda menor quando comparado 
ao mesmo mês de 2020, ou seja, o 
percentual de queda atingiu 70%. 
Ressalta-se que 96% da cebola que 
entrou no país, no mês em análise, 
é oriunda da Argentina.

MERCADO BRASILEIRO AUMENTOU COMPRAS DE TÂMARAS DO 
EXTERIOR NOS ÚLTIMOS ANOS. A FRUTA É PROCURADA PELO PÚBLICO 
FITNESS, MAS AINDA É POUCO CONHECIDA ENTRE CONSUMIDORES 
EM GERAL. NESTE ANO HOUVE QUEDA NA IMPORTAÇÃO POR CAUSA 
DA PANDEMIA

IMPORTAÇÃO DE MILHO NO 
BRASIL DEVERÁ CONTINUAR PARA 
ATENDER A DEMANDA INTERNA

O Porto de Paranaguá deverá 
receber nos próximos dias mais 
um navio de milho vindo da Argen-
tina. A importação - nada habitual, 
tendo em vista que o Brasil é um 
grande exportador do produto - 
se deve ao aumento na demanda 
para o consumo interno e baixa 
produção nesta safra, o que fez os 
preços da commodity dispararem.

O Brasil é o 3º maior produtor 
de milho, atrás dos EUA e China, 
mas a seca prejudicou a colheita 
nacional. Com o baixo volume de 
chuvas entre abril e maio deste 
ano, a safra brasileira de milho está 
sendo menor do que o esperado 
nesta temporada.

No porto paranaense a impor-
tação do milho - destinada para 
ração animal - está sendo operada 
pela Fortesolo. A taxa para impor-
tação de milho segue suspensa 
pelo Ministério da Agricultura até 
o fim do ano, com o objetivo de 

conter preços do mercado inter-
no.

A carga dos três primeiros 
navios que chegaram ao litoral 
paranaense nos últimos meses 
totalizou 102.799 toneladas de 
milho. Segundo o presidente da 
Fortesolo, Marco Ghidini, a ex-
pectativa é receber mais 35 a 40 
mil toneladas de milho à granel, 
que deve atender produtores ru-
rais do Estado na destinação do 
grão para alimentação animal.

"O Brasil vem exportando 
grandes quantidades desta com-
modity e, nos tempos atuais, vem 
tendo uma demanda maior que 
a oferta, o que favoreceu algu-
mas medidas governamentais 
para a importação. Nesta seara, 
a Fortesolo está atenta às movi-
mentações econômicas e alerta 
às necessidades logísticas junto 
ao Porto de Paranaguá", declara 
Ghidni.
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COMPANHIA INVESTE US$ 5,7 MILHÕES 
PARA A FABRICAÇÃO DE BIOINSUMOS 
NA ESPANHA

Não é segredo que o Bras i l  é 
um cele iro  no agronegócio  mun-
dia l  e  tem s ido o  foco de muita 
empresa com negócios  por  aqui . 
É  exatamente o  caso da mult ina-
c ional  a lemã,  DVA Agro,  que in-
veste  pesado em P&D (Pesquisa 
e  Desenvolv imento) .  A  estratégia 
é  estar  a l inhada com os  objet i -
vos  de desenvolv imento susten-
tável  da Nações Unidas  para  uma 
produção cada vez  maior  e  mais 
sustentável ,  menos invas iva  ao 
meio ambiente.

Nesse sent ido,  mais  um gran-
de passo acaba de ser  dado com 
um invest imento de US$ 5,7  mi-
lhões  para  a  implantação de um 
centro de tecnologia  em Ante-
quera,  na Espanha.  Serão insta-
ladas  duas  estruturas  a l tamente 
modernas,  uma para o  desen-

volv imento de pesquisas  e  fa-
br icação com microorganismos 
e  outra  para   b iofert i l i zantes, 
b ionutr ientes  e  fert i l i zantes  fo-
l iares ,  produtos  bat izados com o 
nome de Incent ia  ®  .

Nos ú l t imos d ias ,  conforme 
expl ica  o  engenheiro agrônomo, 
pesquisador  e  head g lobal  de nu-
tr ição vegetal  da DVA,  Andres  de 
la  Cruz  Pérez,  o  local  onde tudo 
será  implantado já  fo i  adquir ido 
e  começa a  passar  pelas  adapta-
ções  necessár ias .  “Estamos no 
momento de obras  e  reformas. 
A  expectat iva  é  de inaugurarmos 
o  local  no segundo semestre  de 
2022”,  confessa.

Protagonismo brasi le iro
O novo complexo de produção 

e  pesquisa  da mult inac ional ,  ape-
sar  de f icar  na Espanha,  terá  cer-

ca  de 60% do seu foco em aten-
der  as  demandas dos  produtores 
bras i le i ros .  “Nossa tecnologia  f i -
cará  d isponíveis  para  os  nossos 
c l ientes  do mundo inte iro,  po-
rém,  o  Bras i l  terá  um protagonis-
mo.  A atuação da DVA Agro está 
crescendo muito rapidamente e 
isso se  deve a  qual idade dos  nos-
sos  produtos  e  tecnologia  e  pr in-
c ipalmente ao trabalho que está 
sendo fe i to  pela  equipe bras i le i -
ra”,  destaca de La  Cruz.

Depois  que as  novas  insta la-
ções  forem inauguradas,  as  ope-
rações  gerais  da mult inac ional 
i rão mudar.   O intuito  da com-
panhia  é  reduzir  drast icamente 
o  tempo de entrega de produtos 
sa indo da Europa.  “A nova estru-
tura  permit i rá  também desenvol-
ver  tecnologia  para  a  real idade 

de cada país ,  por  exemplo,  dada 
nossa exper iência ,  do ponto de 
v ista  de manejo nutr ic ional  e  de 
proteção de cult ivos,  as  necess i -
dades e  condições  de produção 
da cultura  do café  no Quênia, 
são d i ferentes  das  necess idades 
do Bras i l  ou da Colômbia.  Ass im 
haverá mais  “ jogo de c intura”. 
Com as  novas  áreas  e  a  capaci -
dade de desenvolver  novos e 
apropr iados produtos  para  cada 
mercado e  cult ivo,  vamos adap-
tar  mais  rapidamente nossa ofer-
ta  conforme a  demanda que cada 
País  tem”,  af i rma de la  Cruz.  E las 
também se somam ao complexo 
recém-inaugurado na Argent ina, 
ao laboratór io  de P&D no Bras i l  e 
na China,  a lém de outros  centros 
de pesquisa  espalhados g lobal -
mente.

A DVA AGRO DEVE INAUGURAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 UM NOVO COMPLEXO FABRIL E TECNOLÓGICO NA CIDADE DE 
ANTEQUERA, ESPANHA, COM O FOCO NO MERCADO BRASILEIRO, QUE ABSORVERÁ CERCA DE 60% DO QUE SERÁ DESENVOLVIDO 
E PRODUZIDO LÁ
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MELÃO É A 
FRUTA DA 
SAFRA

O melão está em safra e com 
preços atrativos aos consumidores. 
A PMA, representante da indústria 
de flores, frutas, legumes e verdu-
ras, promove campanha de sazona-
lidade com o varejo para estimular 
a venda da fruta da época. O melão 
é formado por água. É considerado 
um alimento pouco calórico: em 
100 g há cerca de 100 kcal. É fonte 
de potássio, cálcio, fósforo, ferro e 
zinco, além de vitaminas A, C e do 
complexo B.

Luiz Roberto Barcelos, da Agrí-
cola Famosa, um dos maiores pro-
dutores e maior exportador de me-
lão, confirma que a performance 

da produção está muito boa, assim 
como o consumo, já que as pessoas 
querem produtos saudáveis.

"Apesar do aumento de insumos 
e dos problemas de transporte ma-
rítimo, conseguimos mandar um 
bom volume para o mercado ex-
terno e o setor de frutas conseguiu 
fechar o primeiro bilhão de dólares 
em exportação. No mercado inter-
no, o melão continua sendo uma 
das frutas mais consumidas pelos 
benefícios dos sais minerais e vita-
minas", explica Barcelos, associado 
e conselheiro da PMA Brasil.

FRUTOS GRAÚDOS, 
COM POLPA 
ESPESSA E MAIOR 
PESO DESTACAM A 
ABÓBORA FURUSATO 
NO MERCADO

Se um produtor busca abóboras que 
possam proporcionar maior lucrativida-
de, devido ao seu maior peso, a Furusa-
to é a solução ideal. Está é uma cultivar 
híbrida da linha de produtos Superseed 
da Agristar do Brasil e ocupa posição de 
destaque no mercado, tanto entre pro-
dutores quanto entre consumidores.

Além do peso, os demais destaques 
da abóbora Furusato estão na rusticida-
de, uniformidade, ótimo pegamento e 
excelente tamanho de fruto. O principal 
estado produtor é Minas Gerais, porém 
a abóbora híbrida possui boa adapta-
bilidade para todo o Brasil. “É possível 
produzir no país todo. A única diferen-
ça de se produzir em outras regiões é a 
questão do consumo, já que alguns mer-
cados consumidores preferem outros 
tipos de abóbora”, afirma o especialis-
ta em Cucurbitáceas da Agristar, Rafael 
Zamboni.

O especialista acrescenta ainda que 
a polpa espessa é uma qualidade excep-
cional da Furusato, pois ela gera frutos 
com maior peso, o que agrega valor ao 
material e, consequentemente, um me-
lhor retorno financeiro aos produtores.

A excelente produtividade da abóbo-
ra durante todo o ano também é uma 
consequência das características em 
destaque desse material. “Num mane-
jo ideal, os produtores conseguem pro-
duzir de dois a três frutos por planta. A 
média de produtividade nacional é de 

15 toneladas por hectare”, explica Zam-
boni.

A pós-colheita da Furusato, produto 
resistente à murcha de Fusarium, é ex-
celente. A planta rústica e a casca firme 
permitem que a abóbora seja transpor-
tada por extensas distâncias e chegue ao 
destino com a mesma qualidade que foi 
colhida.

Palavra de quem entende
No interior da Bahia, em João Dou-

rado, estão os sócios Maciel Souza Ma-
rinho e Thiago Felipe Garcia de Araújo, 
produtores de abóbora Furusato. Aten-
didos pelo consultor Técnico da linha Su-
perseed/TSV, Tassio Almeida, eles falam 
sobre as suas impressões da cultivar.

 “Quem vende a quilo gosta mesmo é 
de peso, de massa, e a Furusato nos pro-
porciona isso”. É assim que o produtor 
Araújo fala sobre a sua experiência com 
a variedade. Ele acrescenta que gosta de 
plantar a Furusato porque ela responde 
muito bem ao manejo. “A quantidade 
de folhagem é ótima, porque protege 
a abóbora de ser queimada pelo sol, ao 
mesmo tempo ela tem um controle mui-
to bom para oídio, um excelente pega-
mento de frutos, frutos muito pesados e 
alto rendimento”, detalha.

Para Marinho, o que chama mais 
atenção na Furusato é a sua casca lisa, 
padronização, excelente qualidade, bom 
pegamento e a entrega em produtivida-
de.

campo

PMA REALIZA CAMPANHA COM VAREJO PARA AUMENTAR 
CONSUMO DA FRUTA





A participação da mulher nos negócios 
ligados ao campo tem se tornado cada vez 
mais comum e crescente. De acordo com 
a 8ª Pesquisa ABMRA Hábitos do Produ-
tor Rural – IHS Markit, com mineração e 
análise da RV Mondel, 94% dos produto-
res consideram “vital” e “muito importan-
te” a presença da mulher no Agro.

A quantidade de horas trabalhadas 
pelas mulheres na administração das 
propriedades rurais demonstra a força fe-
minina nos negócios. A Pesquisa ABMRA 
mostrou que 78% das mulheres traba-
lham 8 horas ou mais por dia, consideran-
do todos os estados brasileiros, as cultu-
ras e rebanhos cobertos pelo estudo.

Um ponto de atenção é o nível de en-
sino das mulheres. De um modo geral, 
apenas 28% das mulheres tem superior 
incompleto ou superior completo.

Apesar dos avanços, o Brasil é muito 
grande e tem características regionais 
próprias, o que reflete na maior ou me-
nor presença da mulher em postos de 
gestão ou liderança. Por exemplo, no Rio 
Grande do Sul, na produção de gado de 
leite, a mulher está presente em 88% das 
propriedades de pequeno, médio e gran-
de portes. Já na cultura da soja, em Minas 
Gerais, apenas 2% das propriedades tem 
uma mulher presente no gerenciamento 
do negócio.

Informar para tornar ainda mais evi-
dente o protagonismo da mulher no Agro

“Há décadas as mulheres estão pre-
sentes no campo, sobretudo nas peque-
nas propriedades. É inquestionável a 
presença feminina na evolução e no cres-
cimento conquistados pelo Agro brasilei-
ro nos últimos 50 anos”, acredita o coor-
denador do movimento Todos A Uma Só 
Voz, Ricardo Nicodemos.

O Movimento, que tem entre seus 
propósitos, conectar toda a cadeia produ-
tiva do Agro e motivar a admiração e em-

patia da população urbana pelos produto-
res, cria ações e atividades que deixam à 
mostra a importância da mulher no Agro. 
Um bom exemplo é a personagem Rainha 
Ester, que se dedica a desenvolver proje-
tos de ajuda aos pequenos produtores e 
a orientar as mulheres para que liderem 
esses programas, como pode ser visto no 
2º episódio da série “O Reino de Agrus”, 
disponível no site do Movimento.

Outra ação que mostra o quanto o 
movimento Todos A Uma Só Voz tem a 
preocupação de evidenciar a importância 
da mulher para o setor, é a série na “Rota 
do Líder”, que em seu 1º episódio convi-
dou três mulheres líderes em suas áreas 
de atuação, dentre elas, a Carmen Perez, 
uma pecuarista que tem realizado um ex-
celente trabalho de conscientização sobre 
a importância de se adotar boas práticas 
sustentáveis e de bem-estar animal.

O Movimento Todos A Uma Só Voz 
criou um grupo de Mentores que ajuda 
na orientação das ações, formado pelos 
profissionais Ana Paula Vaz, Áurea Puga, 
Claudia Leite, Eduardo Eugênio Spers, 
João Paulo Morello, Luciana Florêncio e 
Mariselma Ferreira.

“Nós, de fato, acreditamos que a parti-
cipação da mulher é muito importante em 
nosso dia a dia, por isso, dos nossos sete 
Mentores, cinco são mulheres e uma de-
las uma produtora.”, declara Nicodemos.

A participação do movimento Todos A 
Uma Só Voz como apoiador em eventos 
e congressos que destacam o trabalho da 
mulher, também é uma forma de forta-
lecer a presença feminina e de fortalecer 
ainda mais a sua imagem.

Entre esses eventos destaca-se o Con-
gresso Nacional das Mulheres do Agrone-
gócio (CNMA), que há seis anos propor-
ciona um espaço de debate e união para 
produtoras de todo o país.

PARTICIPAÇÃO DA 
MULHER NO AGRO 
É CADA VEZ MAIS 
RECONHECIDA E 
CONSIDERADA 
VITAL PELOS 
PRODUTORES 
RURAIS
A PRESENÇA FEMININA SE EVIDENCIA CADA VEZ MAIS 
NA CADEIA PRODUTIVA DO AGRO E MOSTRA TODA A SUA 
IMPORTÂNCIA PARA O SETOR
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PRODUTOS IMPORTADOS 
MOVIMENTAM VENDAS DE 
FIM DE ANO

Recentemente, em 2019, segundo 
dados do Ministério da Economia, o 
Brasil teve a pera como a fruta estran-
geira mais importada no País, com um 
faturamento de 126 milhões de dóla-
res. Já a Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), em parceria com enti-
dades setoriais e a Euromonitor Inter-
national, serviço de consultoria que 
oferece inteligência estratégica custo-
mizada, realizou 15 estudos de opor-
tunidades de mercado, sendo que 13 
sobre setores de exportação de bens 
e dois de serviços.

Os dados concentram-se em mer-
cados com alto potencial para as ex-
portações brasileiras, mas que atual-
mente ainda representam pequenas 
fatias. 

O agronegócio se destaca entre os 
segmentos estratégicos identificados: 
seis dos 15 estudos estão ligados à 
cadeia agropecuária. A Austrália, por 
exemplo, foi apontada como mercado 
promissor para empresas brasileiras 
do ramo de máquinas e equipamentos 
agrícolas.  Já a China é mercado pro-
missor para o Brasil exportar melões, 
fruta predileta dos chineses. O consu-
mo total de frutas tropicais na China 
alcançou 113 milhões de toneladas 

em 2020 e deve crescer 16,8% 
em 2021. Na Alemanha, o 

crescente interesse por ali-
mentos, além de bebidas 
saudáveis e funcionais 
abre oportunidades em 
concentrados proteicos, 
farinhas de frutas, hor-
taliças, polpas de frutas 
e vegetais brasileiros.

O estudo da Apex-
-Brasil revelou que a ex-
portação de castanha de 

caju via Emirados Árabes 
pode ser uma porta de 

entrada para os países vizi-
nhos, e orienta exportadores 

brasileiros do produto a mirar 
o Ramadã, em abril de 2022, mês 

considerado sagrado para a cultura is-
lâmica, quando o consumo de oleagi-

nosas dispara.
Mesmo com a alta no preço, decor-

rente do câmbio desfavorável para as 
frutas importadas, o faturamento da 
Zespri, marca neozelandesa que de-
tém 20% do volume de kiwis vendidos 
no Brasil, cresceu cerca de 23% em 
dólares no ano passado. Esse desem-
penho foi alavancado pelo aumento 
no consumo do Kiwi Zespri™ Vita Sun-
Gold™, que cresceu 26%. No Brasil, o 
movimento foi impulsionado pela par-
ceria com grandes redes de varejo e 
com a estruturação rápida do e-com-
merce.

“Quando percebemos que a pan-
demia poderia afetar o nosso negócio, 
buscamos nossos parceiros e levamos 
o consumer experience para dentro 
da casa dos clientes”, comenta o Ge-
rente Geral da Zespri no Brasil, Eduar-
do Carmagnani. Em 2020, durante um 
mês, a Zespri entregou mais de 30 mil 
amostras para clientes que faziam ces-
tas de compras on-line nas redes Pão 
de Açúcar e Natural da Terra. Segundo 
dados da empresa, o Brasil responde 
por cerca de 1% do total de kiwis ex-
portados pela Zespri, o que indica um 
grande potencial de crescimento a ser 
explorado.

Já no setor de pescado, segundo a 
Seafood Brasil, a participação do pes-
cado importado no consumo total do 
brasileiro em 2019 é projetada em 
32% em base de pescado inteiro. Em 
2018 a participação foi 38% e em 2017 
era 43%. Também por este índice, as 
importações apresentam tendência 
de reduzir participação. Consideran-
do o comércio total (importação + ex-
portação) o valor médio nos últimos 
três anos se aproxima de 1,6 bilhão de 
dólares, como protagonista principal 
as importações que correspondem a 
mais de 80% do total deste setor.

Já na Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo, a 
Ceagesp é a maior central de abas-
tecimento da América Latina e a ter-
ceira maior do mundo. Por ano, são 
comercializadas mais de 3 milhões de 
toneladas de produtos hortifrutigran-

jeiros.  Além de receber e abastecer 
o Brasil inteiro, a Ceasa de São Paulo 
possui um setor de produtos importa-
dos. Sendo que são mais de 19 países 
que encaminham alimentos como fru-
tas, flores e pescado para o Entrepos-
to paulistano. Segundo a Companhia, 
ela chega a movimentar, anualmente, 
mais de 200 milhões de reais nas ven-
das de alimentos estrangeiros.

Este poder econômico faz com 
que alguns empresários atacadistas 
da Ceagesp acompanhem de perto a 
movimentação e a tendência do mer-
cado internacional de frutas, flores e 
pescados. Inclusive, muitos estiveram, 
recentemente, na tradicional Fruit At-
traction, que aconteceu na cidade de 
Madrid, na Espanha. Além da oportu-
nidade de gerar negócios e fechar no-
vas parcerias comerciais, o encontro 
reuniu grandes importadores do mun-
do inteiro.

Para o permissionário Nilton, da 
empresa La Luna Importadora de Fru-
tas da Ceasa de São Paulo, este evento 
foi histórico para o seu empreendi-
mento.

“Apesar da pandemia, o evento es-
tava lotado, muita gente e muito ne-
gócio. Foi um dos melhores anos. Por 
incrível que pareça foi o ano que eu 
fiz mais contatos, mais negócios. En-
tão foi muito bom para a empresa La 
Luna”, disse então Nilton.  

Vale ressaltar que não somente, 
os empresários atacadistas que par-
ticipam frequentemente de eventos 
internacionais, mas também, repre-
sentantes da diretoria da Ceagesp em 
encontros que envolvem outras Cen-
trais de abastecimento pelo mundo, 
a  União Mundial de Mercados Ataca-
distas (WUWM). Ela é uma associação 
sem fins lucrativos que envolve todos 
os campos e atividades relacionadas 
à promoção, desenvolvimento e in-
tercâmbio de conhecimentos e infor-
mações sobre mercados de alimentos 
por atacado. A entidade reúne, atual-
mente, cerca de 200 membros em 45 
países. 

De acordo com o último balanço 

realizado pela SEDES, Seção de Econo-
mia e Desenvolvimento da Ceagesp, 
somente neste ano, de janeiro a agos-
to de 2021, foram comercializadas 
mais de 75 mil toneladas de produtos 
importados. Tendo a pera como o item 
mais vendido, neste segmento, com 
12,8 mil t. A novidade então ficou por 
conta da cebola estrangeira, com a in-
crível marca de vendas de 11,8 mil t. 

O Jornal Entreposto já realizou di-
versas edições especiais tanto sobre a 
pera portuguesa, a argentina e a cebo-
la holandesa. As publicações podem 
ser conferidas na íntegra, no portal de 
notícia do JE, através do link: https://
bit.ly/je_acervo2.

Os produtos de origem da Argen-
tina, por exemplo, têm uma grande 
parcela do volume comercializado na 
Ceagesp. Cerca de 50% dos alimentos 
importados são provenientes do país 
argentino, ou seja, neste mesmo pe-
ríodo, foram vendidos algo em torno 
de 36 mil. t.

O Chile, que também já teve um es-
pecial elaborado pelo JE, ocupa a se-
gunda posição do ranking dos impor-
tados mais vendidos por toneladas, na 
Ceagesp, com aproximadamente 13,5 
mil t.  Tendo a ameixa chilena, neste 
período, como a fruta mais vendida, 
com 3,6 mil toneladas.

Quem acompanha de perto, na ter-
ceira colocação, é a Espanha com as 
vendas obtidas de 11 mil t. A França 
que exporta itens como Kiwi e prin-
cipalmente a maçã obteve, em 2020, 
mais de 500 toneladas. A expectativa, 
entretanto, é positiva para este ano 
com a retomada gradativamente da 
economia. De janeiro a agosto, des-
te ano, já são mais de 226 toneladas 
e no ritmo que segue de vendas, esta 
marca alcançada do ano passado pode 
ser, facilmente, superada, em pouco 
tempo. Isso porque, antes do período 
pandêmico, por exemplo, em 2019, os 
produtos franceses vendidos na Cea-
gesp, quase chegou a marca de 1 mil 
toneladas, com 978 t.  

CEAGESP COMERCIALIZA PRODUTOS IMPORTADOS DE MAIS DE 19 PAÍSES
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O Valtra A93F cabinado é campeão 
no “Prêmio Trator do Ano Brasil 2021”, 
na categoria “Tratores Especiais”. O 
anúncio aconteceu durante o Agrishow 
Experience, realizado em 20 de outubro.

O A93F, da Série A3F, é o mais po-
tente do segmento de tratores estreitos 
com 99 cv, com o menor raio de giro, 
perfeito para trabalhar em ambientes 
estreitos, como plantios de uva, café e 

citrus. Com 25% mais capacidade de le-
vante, é ideal para atuar com implemen-
tos mais pesados sem perder agilidade 
nas manobras. O modelo mostra que é 
possível, sim, unir conforto e desempe-
nho em um único trator fruteiro.

O equipamento conta com motor 
AGCO Power, que proporciona uma eco-
nomia de combustível de até 12% nas 
operações diárias. Além disso, possui 

quatro opções de transmissão, que fa-
zem dele um multiuso no campo. Toda 
essa tecnologia é operada dentro de 
uma cabine com design que promove 
uma melhor visibilidade e um alto nível 
de conforto.

A marca concorreu também na ca-
tegoria “Tratores de até 100 cv” com o 
A94s, versão cabinada. O “Prêmio Trator 
do Ano Brasil 2021” tem quatro diferen-

tes categorias de produtos fabricados e 
comercializados no país.

Os vencedores são definidos por uma 
comissão técnica formada por professo-
res doutores da área de mecanização 
agrícola de importantes universidades 
públicas do país. O público também ele-
geu, por meio de votação popular, o seu 
trator preferido entre todos os indica-
dos, na categoria “Marca mais Votada”.

TRATOR 
A93F VALTRA 
CONQUISTA 
PRÊMIO NO 
TRATOR 
DO ANO 
2021/2022

O risco iminente de desabasteci-
mento de insumos no agronegócio 
tem deixado muito produtor preocu-
pado, especialmente com a próxima 
safra. O cenário em várias partes do 
Brasil é de atrasos nas entregas e de 
dificuldades para obter fertilizantes, 
dessecantes e o herbicida glifosato 
nas revendas e cooperativas. Além 
disso, os altos preços dos produtos 
que estão sendo encontrados também 
assustam.

De acordo com Marco Gobes-
so, engenheiro agrônomo e head de 
marketing da Piccin Tecnologia Agrí-
cola de São Carlos-SP, este cenário é 
preocupante e deve ser considerado 
não só no futuro próximo. “Indepen-
dentemente dos efeitos pontuais da 

APOSTAR EM 
TECNOLOGIA 
DE PRECISÃO É 
ALTERNATIVA 
PARA 
ESCASSEZ DE 
INSUMOS

máquinas e equipamentos

MODELO FOI VENCEDOR 
NA CATEGORIA “TRATORES 
ESPECIAIS”; PREMIAÇÃO 
RECONHECE AS MELHORES 
MÁQUINAS FABRICADAS E 
COMERCIALIZADAS NO BRASIL

NESTE CENÁRIO QUE ATUALMENTE O AGRONEGÓCIO PASSA, 
SOLUÇÕES 4.0 PODEM AJUDAR A DIMINUIR A QUANTIDADE 
DOS PRODUTOS APLICADOS, EVITANDO O DESPERDÍCIO E 
REDUZINDO OS CUSTOS

pandemia de Covid-19, outros fato-
res como geração de energia, capaci-
dade logística e também as políticas 
ambientais mais restritivas devem ser 
consideradas como impactantes não 
só na escassez, mas também no custo 
dos insumos a longo prazo”, relata.

Uma das situações e iniciativas a se-

rem consideradas pelos produtores é a 
busca por formulações substitutas as 
que estão em falta ou muito onerosas. 
Contudo, independentemente do pro-
duto utilizado, a tecnologia hoje é uma 
boa alternativa para produtores que 
buscam otimização na utilização de 
insumos. “Diferente de simplesmente 

reduzir a quantidade de produto uti-
lizado, a tecnologia embarcada nos 
equipamentos hoje permite primeiro 
identificar corretamente a necessida-
de a se utilizar e depois aplicá-la com 
precisão, sem desperdícios”, aponta o 
profissional.
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Diversos fatores interferem na efici-
ência da aplicação de calda na lavoura, 
entre eles os aspectos climáticos como 
temperatura, umidade e velocidade do 
vento no momento da aplicação e o bom 
preparo da calda com uso de adjuvantes 
e condicionadores de calda de qualida-
de.

Estes e outros requisitos impactam 
diretamente na produtividade e rentabi-
lidade da cultura. Diante desta realidade 
no campo, o emprego correto da tecno-
logia de aplicação é a solução mais indi-
cada ao produtor que busca ganho na 
produtividade, aumento da eficiência e 

dos produtos, sejam eles fitossanitários 
ou nutricionais.

O processo envolve o emprego de 
ferramentas e manejo para melhor ve-
rificação e regulagem do pulverizador 
para cada tipo de uso, além da seleção 
correta de pontas, pressão de trabalho 
e vazão. A regulagem do pulverizador e 
escolha correta do adjuvante, por exem-
plo, vão interferir principalmente no ta-
manho da gota a ser aplicada e impacto 
direto na presença ou não da deriva. A 
deriva é algo muito presente nas apli-
cações a campo ocasionando perda de 
produtos além do risco de contaminar 

os cultivos próximos.
A tecnologia de aplicação favorece 

também as aplicações de herbicidas pré-
-semeadura, já que a dessecação quase 
sempre é realizada em horários com al-
tas temperaturas e com baixa umidade. 
Nestas condições, são observadas mui-
tas perdas ou eficiência baixa de herbici-
das, o que leva a necessidade da aplica-
ção sequencial desses produtos antes da 
semeadura. Como resultado do empre-
go da tecnologia de aplicação nesta fase, 
o agricultor garante a semeadura em 
área livre de plantas daninhas com me-
nor número de aplicação de herbicidas.

Para atender à necessidade de uma 
tecnologia de aplicação bem sucedida 
no campo, a Fertiláqua oferece soluções 
de alta tecnologia e eficiência compro-
vada em aplicações terrestres e aéreas, 
que garantem excelente ação anti-de-
riva e atuam como adjuvantes, como 
o Amino AD+, Dimi A20+ e Maxi Aplic, 
que apresentam excelente performance 
em condições adversas que poderiam 
causar grandes perdas pela deriva. Eles 
ainda promovem o maior molhamento 
e a adesividade dos produtos aplicados 
nas folhas das plantas, melhorando ain-
da mais seu rendimento e performance. 

TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO: 
FERTILÁQUA OFERECE PRODUTOS DE 
ALTA EFICIÊNCIA PARA ALAVANCAR A 
RENTABILIDADE NO CAMPO
SOLUÇÕES GARANTEM EXCELENTE AÇÃO ANTI-DERIVA E ATUAM COMO ADJUVANTES
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A marca foi alcançada poucos meses 
após a startup receber R$ 22,5 milhões 
de investimento em uma rodada seed 
liderada pelas famílias Corrêa da Silva 
e Stumpf, o fundo Edenred Capital Part-
ners e a Quartz Investimentos. Em 2020, 
o Freto havia triplicado seu faturamento. 
Neste ano, a projeção é dobrar o valor. 
Para os próximos meses, estão previs-
tos lançamentos de produtos e serviços 
complementares que ajudarão os cami-

nhoneiros dentro e fora das estradas.
Enquanto agenciadores e embarca-

dores ainda anunciam suas cargas em 
pontos físicos, como postos de com-
bustíveis ao longo das estradas, o Freto 
proporciona uma experiência 100% di-
gital e personalizada. “Somos uma em-
presa de tecnologia para a logística, não 
o contrário. Por meio da digitalização, 
conseguimos democratizar o acesso a 
cargas que antes eram restritas a poucos 

agenciadores e promover a lei da oferta 
e demanda. A partir dessas premissas, 
proporcionamos um índice de fideliza-
ção de caminhoneiros superior a 60% 
se comparado a métodos analógicos de 
contratação de fretes. Esse diferencial 
agrega valor e é atrativo também para o 
próprio embarcador, que consequente-
mente oferece serviços melhores e mais 
recorrentes aos seus clientes finais”, afir-
ma Thomas Gautier, CEO do Freto.

Atualmente, a plataforma realiza 
mais de 3,5 mil contratações (matches) 
para transporte de 150 mil toneladas 
de carga diariamente, para uma base 
de 125 mil motoristas e 300 mil veículos 
cadastrados. Entre os principais clientes 
institucionais da plataforma estão gran-
des produtores de grãos, açúcar, siderúr-
gicas, fabricantes de papel e celulose e 
cimenteiras.

STARTUP FRETO 
SUPERA R$ 8 
BILHÕES EM FRETES 
MOVIMENTADOS
O FRETO, PLATAFORMA QUE CONECTA OS MELHORES 
CAMINHONEIROS ÀS MELHORES CARGAS DO MERCADO 
RODOVIÁRIO, SUPEROU, NESTE MÊS DE OUTUBRO, A MARCA 
DE R$ 8 BILHÕES EM FRETES MOVIMENTADOS DESDE A SUA 
FUNDAÇÃO, EM MARÇO DE 2019

Ter uma frota bem gerida traz re-
sultados diretos e indiretos para as 
empresas. Fazer o uso de tecnologias 
e ferramentas, além de ter uma equipe 
bem treinada e motivada, são alguns 
dos exemplos das principais característi-
cas que precisam estar presentes neste 
setor. O Genesis Group tem suas ações 
com foco nessas premissas, prova disso 
é o reconhecimento que acaba de rece-
ber, o Programa das 100 melhores frotas 
das Américas (The 100 Best Fleets), or-
ganizado pela NAFA Fleet Menagement 
Association, de Boston nos EUA, com a 
16ª colocação, duas a menos ante a 18ª 

RANKING THE 100 BEST 
FLEETS BRAZIL REALIZADO 
PELA AMERICANA NAFA, 
RECONHECE AS OPERAÇÕES DE 
VEÍCULOS COM DESEMPENHO 
MÁXIMO E INCENTIVA OS 
NÍVEIS DE MELHORIA DE 
DESEMPENHO E INOVAÇÃO NO 
SETOR

logística e transporte

FROTA DO GENESIS GROUP ESTÁ 
ENTRE AS MELHORES DAS AMÉRICAS

no ano passado.
O ranking reconhece as operações 

de frota com desempenho máximo e 
identifica e incentiva os níveis de melho-
ria de performance e inovação no setor. 
“As empresas são avaliadas em diversos 
quesitos como:  produtividade, tecnolo-
gia, colaboração, criatividade, celebra-
ção e incentivo dos condutores, cultura 
de segurança, reconhecimento, manu-
tenção, ociosidade, gestão de recursos, 

sustentabilidade e outros”, explica, Ro-
drigo Céu Simões, gerente de suprimen-
tos e frota.

Hoje a frota Genesis Group totaliza 
500 veículos. “Esse prêmio representa 
a evolução do Genesis Group na ges-
tão de frota, implementando projetos 
de direção defensiva, gestão de custos, 
sustentabilidade, entre outros, trazendo 
rentabilidade para a companhia, porém, 
sempre com o foco na segurança de seus 

condutores”, destaca o profissional.
A premiação representa a mudança 

cultural que o grupo tem adotado nos 
últimos anos.“Todos se empenham em 
disseminar a cultura de segurança, ves-
tindo realmente a camisa nos processos 
e procedimentos pela mudança no há-
bito dos condutores, visando sempre o 
trânsito mais seguro”, finaliza Simões.



O transporte rodoviário de cargas 
acaba de ganhar seu mais novo alia-
do: o grupo Frete.com. Ele nasce com 
status de gente grande, após receber 
aporte de R$ 1,14 bilhão (US$ 200 
milhões) liderado pelo SoftBank Latin 
America Fund e Tencent. Quase uma 
década depois de sua primeira em-
preitada no mundo das logtechs, Fe-
derico Vega, junto com uma equipe de 
renomados executivos da indústria de 
transporte, tecnologia e finanças, aca-
ba de criar o grupo Frete.com.

O grupo surge com a missão de eli-
minar a ineficiência do transporte de 
cargas na América Latina, ajudando 
transportadoras a aumentar a segu-
rança e a produtividade na contratação 

de caminhoneiros e reduzir os custos 
diretos e indiretos do transporte. Ine-
ficiência no setor, atualmente, signifi-
ca capacidade ociosa dos caminhões, 
falta de segurança e extrema burocra-
cia. Com a rodada, o grupo investirá 
em produto e tecnologia para melho-
rar o match entre cargas e caminhões, 
aumentar a segurança, reduzir a pape-
lada e tornar todo o ecossistema mais 
sustentável.

O Frete.com chega ao mercado 
com status de unicórnio, sendo avalia-
do em mais de US$ 1 bilhão (mais de 
R$ 5,7 bilhões).

FRETE.COM É O 
NOVO UNICÓRNIO 
BRASILEIRO COM 
APORTE DE R$ 1,14 BI 
(US$ 200 MI) LIDERADO 
PELO SOFTBANK E 
TENCENT
FRETE.COM, A MAIOR PLATAFORMA DE FRETES RODOVIÁRIOS 
DA AMÉRICA LATINA, COM R$ 100 BILHÕES EM TRANSAÇÕES 
ANUAIS, JÁ LEVANTOU UM TOTAL DE R$ 2,2 BILHÕES
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A produção, venda e exportação de 
automóveis, comerciais leves, cami-
nhões e ônibus cresceram na compara-
ção com setembro, mas despencaram 
em relação com o mesmo mês de 2020. 

Os dados divulgados pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Autoveí-

culos (Anfavea) no dia 8 de novembro, 
revelaram que outubro do ano passado 
foi o pior dos últimos cinco anos quando 
geralmente tem produção elevada para 
atender a demanda do final de ano.

A exportação de 29,8 mil veículos sal-
tou 26,1% sobre setembro, mas despen-

cou 14,6% sobre outubro de 2020. No 
acumulado do ano foram embarcadas 
306,8 mil unidades com o crescimento 
de 26,8% sobre o igual período do ano 
passado. Em valores, os US$ 6,2 bilhões 
representaram o salto de 45,9%.

“Esperamos ter crescimento em 

2022, mas este momento atual não aju-
da. A preocupação e. A agenda eleitoral 
não pode ficar acima da agenda econô-
mica, das reformas e da agenda social,” 
foi o que mencionou LUIZ CARLOS MO-
RAES, Presidente da Anfavea

EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS NO PAÍS CRESCEM EM 
OUTUBRO NA RELAÇÃO A SETEMBRO

A Mercedes-Benz realizou no esta-
do de São Paulo, entre os dias 09 e 16 
de novembro, a última etapa do “Mi-
nha Vez no Novo Actros”, inédito tes-
t-drive de 200 km com o Novo Actros 
oferecido a caminhoneiros. Esta ação 
conta com a parceria de cinco conces-
sionários da marca (veja a programa-

ção abaixo).
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, selecionando 50 
motoristas autônomos de várias re-

giões do País para o test-drive com o 
Novo Actros, o caminhão mais seguro, 
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.

MERCEDES-
BENZ LEVA 
CAMINHONEIROS 
AUTÔNOMOS 
PARA TEST-DRIVE 
DE 200 KM COM 
NOVO ACTROS POR 
CIDADES DE SÃO 
PAULO
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A IVECO comemora mais uma 
importante conquista: o Prêmio 
AutoData nas categorias "Gestão" 
e "Líder Empresarial", para Márcio 
Querichelli – presidente da IVECO 
para a América Latina. A entrega da 
premiação aconteceu dia 4/11, em 
São Paulo.

"Estou muito honrado de re-
presentar o talentoso e compe-
tente time IVECO nesta ocasião e 
compartilho o prêmio com nossos 
colaboradores que fazem a IVECO 

ser cada vez mais reconhecida nos 
segmentos em que atua, seja com 
conquistas como essa ou com um 
crescimento sustentável no mer-
cado brasileiro de transporte", diz 
Querichelli.

Esse crescimento contínuo tem 
como base o foco total nos clientes 
da marca, razão para a montadora 
continuar a estratégia pela busca 
da excelência em produtos e servi-
ços. "Além da nossa equipe, enga-
jada para manter a IVECO em alta, 

DESTAQUE NO SEGMENTO 
DE TRANSPORTE, IVECO 
RECEBE PREMIAÇÃO 
QUE REAFIRMA 
O CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
DA MARCA

Com 11 anos de parceria com 
a Volkswagen Caminhões e Ôni-
bus, a BR Qualy acaba de comple-
tar seu portfólio de serviços para 
toda linha de veículos da marca 
oferecendo um produto exclusivo 
para o VW e-Delivery: o consór-
cio para caminhões elétricos. A 
empresa trabalha exclusivamente 
com cotas para a VWCO.

As parcelas são a partir de R$ 
7.300 mensais sem juros, com 
prazos de pagamento de até 120 
meses e taxa de administração 
partindo de 0,12% ao mês. Os 
clientes podem ainda escolher a 
modalidade de entrega acelerada 
para receber seu VW e-Delivery 
em menor prazo.

 "Ampliando as oportunida-

BR QUALY TAMBÉM 
LANÇA CONSÓRCIO PARA 
CAMINHÕES ELÉTRICOS

destaco nossa rede de atendimento 
com alto grau de capilaridade - em 
100% do território nacional - nosso 
portfólio completo (dos leves aos 
extrapesados) e nossos parceiros 
fornecedores que estão ao nosso 
lado em tempos tão desafiadores", 
completa Querichelli.

Em 2021, a IVECO foi finalis-
ta nas seguintes categorias: Líder 
empresarial/Montadoras, Gestão/
Montadoras, Montadora de Veícu-
los Comerciais e Veículo Caminhão 
(IVECO Daily City 30-130 chassi ca-
bine).

des de os clientes VW adquirirem seu 
primeiro caminhão elétrico, criamos 
essa parceria com a BR Qualy para 
aquisição do VW e-Delivery em con-
dições vantajosas. A distribuição é 
realizada pela nossa rede de conces-
sionários, e a oferta já está disponível 
em todo o país", diz Ricardo Alouche, 
vice-presidente de Vendas, Marketing 
e Serviços da Volkswagen Caminhões 
e Ônibus.

 A BR Qualy tem cerca de 5 mil 
clientes ativos. A empresa acredita 
que o mesmo número de caminhões 
Volkswagen será entregue nos próxi-
mos anos a partir das cotas do con-
sórcio, um dos que mais crescem no 
país, com um aumento de 70% nas 
vendas em relação a 2020.
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A maior concessionária da marca 
Volkswagen Caminhões e Ônibus no 
mundo acaba de ser aberta em Limei-
ra (SP). Trata-se da nova sede da Maggi 
Caminhões que ocupa uma área total de 
cerca de 55 mil m². A localização segue 
uma visão estratégica, priorizando a pro-
ximidade com importantes estradas que 
cortam a região.

 "É um marco para a Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus inaugurar a sua maior 
concessionária. Esse feito reflete um in-
tensivo esforço de todo o nosso time de 
colaboradores e rede de concessionárias 
em busca da excelência,  especialmente 
em um momento de tantos desafios no 
Brasil e no mundo", afirma Roberto Cor-
tes, presidente e CEO da VWCO.

A nova loja também conta com uma 
estrutura mais ampla e moderna, distri-
buída em dois prédios que serão ocupa-
dos pelas equipes de vendas e pós-ven-
das, treinamentos, oficinas mecânicas 
e de funilaria e setor para aquisição de 
peças. A estrutura conta com 150 boxes 
no total, sendo 26 dedicados à funilaria, 
dois para pintura, dois para lavagem e 

120 boxes dedicados à oficina mecânica 
de caminhões e de carretas.

 Além disso, dois prédios auxiliares 
são dedicados ao bem estar dos funcio-
nários e motoristas, abrigando refeitó-
rio, área de descanso para funcionários, 
salão de jogos e dormitórios para clien-
tes com capacidade de até 20 pessoas.

MAIOR CONCESSIONÁRIA DA VOLKSWAGEN 
CAMINHÕES E ÔNIBUS NO MUNDO É INAUGURADA

TRATA-SE DA NOVA SEDE DA MAGGI CAMINHÕES EM LIMEIRA (SP), REPRESENTANTE DA VW CAMINHÕES E ÔNIBUS DESDE A DÉCADA 
DE 1980

A Volvo conquistou um im-
portante primeiro lugar no Prê-
mio Autodata 2021, uma das 
mais prestigiosas e tradicionais 
premiações do setor automo-
tivo brasileiro. A marca ganhou 
na categoria "Veículo Caminhão" 
com o modelo Volvo VM City. Or-
ganizado pela Editora Autodata, 
especializada em conteúdo edi-
torial da indústria de veículos e 
máquinas, o prêmio reconheceu 
a performance de mercado desta 
versão do semipesado Volvo, lan-
çada em 2020.

O premiado na categoria Ve-
ículo Caminhão do Prêmio Auto-
data é uma versão do VM 270cv 
voltada para operações urbanas 
e regionais. Com motor de 6 
cilindros e 7,2 litros, tem trans-
missão manual de seis marchas 
e eixo traseiro de dupla velocida-
de, dando flexibilidade para o ve-
ículo rodar tanto na cidade como 
em rodovias. Este novo integran-
te da família VM tem cabine cur-
ta e é oferecido nas versões 6x2 e 

VOLVO VM CITY É CAMINHÃO DO 
ANO NO PRÊMIO AUTODATA 2021

4x2 e PBT de 23 toneladas. Pode ser 
implementado com baú, carga seca e 
caçamba.

Prêmio Autodata
Pioneiro no segmento empresa-

rial do setor automotivo, o Prêmio 
Autodata está em sua 22ª edição, e 
este ano teve 51 empresas partici-
pando em 24 categorias. Por conta da 
pandemia, a cerimônia "Os melho-
res do setor automotivo" foi híbrida, 
com a participação presencial em São 
Paulo e também com o acompanha-
mento por meio de transmissão pela 
internet.

"Estamos mais uma vez reconhe-
cendo a cadeia automotiva nacional e 
a grande importância de seus líderes 
e produtos. Eles ganham destaque 
por sua contribuição na indústria e 
na economia. Em momentos difíceis 
como estamos vivendo, o reconheci-
mento e a premiação são motivações 
adicionais para seguirmos em frente", 
afirma Márcio Stefani, publisher da 
Autodata Editora.
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A DAF Caminhões Brasil comunica mu-
danças na sua estrutura de Marketing, 
com a chegada de Fernando Planca para 
a posição de Gerente de Comunicação e 
Marketing da companhia. O cargo foi an-
teriormente ocupado por Rúbia Ribeiro, 
transferida para a Peterbilt, marca do Gru-
po PACCAR, com sede no Texas, nos Esta-
dos Unidos, no mês de setembro.

A história de Fernando com a DAF co-
meçou em 2013, quando iniciou o traba-
lho como assessor de imprensa da marca, 
em agência de comunicação. Neste perío-
do, atuou em todos os grandes marcos da 
empresa no país, como a inauguração da 
fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, e lan-
çamento dos caminhões DAF comerciali-
zados no Brasil.

"Estou entusiasmado com a oportuni-

dade de integrar o time da DAF. Chego em 
um momento muito positivo para a marca 
no Brasil, e com o desafio de continuar o 
trabalho de consolidação da imagem da 
companhia no país. Hoje, me junto a uma 
equipe altamente profissional e engajada, 
para atingirmos juntos os objetivos da DAF 
no Brasil", afirma Fernando Planca.

O profissional é formado em Comuni-
cação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo, com MBA em Gestão Estra-
tégica e Econômica de Negócios pela Fun-
dação Getúlio Vargas. O novo gerente tem 
mais de 16 anos de experiência profissio-
nal, sendo a maior parte deles no segmen-
to Automotivo e Financeiro. Fernando já 
atou com diversas empresas nacionais e 
multinacionais ao longo de sua carreira.

DAF CAMINHÕES BRASIL 
ANUNCIA NOVO GERENTE 
DE COMUNICAÇÃO E 
MARKETING

A Scania, grande fabricante de ve-
ículos, chama atenção ao fazer um 
lançamento de um veículo elétrico na 
linha de caminhões pesados a bateria 
em 2023.O veículo conta com capa-
cidade para 40 toneladas de carga e 
autonomia para rodar 4 horas em uma 
velocidade determinada em grandes 
rodovias.

A bateria terá o carregamento 
completo em aproximadamente 45 
minutos, tempo perfeito para o cami-
nhoneiro descansar e depois seguir 
viagem. O caminhão terá um preço um 
pouco mais elevado do que um seme-
lhante a combustão que já podemos 

encontrar nas estradas,  mas o fabri-
cante garante que o custo de operação 
será bem menor.

O veículo poderá ser comercializa-
do no Brasil, mas o líder global de sus-
tentabilidade da companhia, Andreas 
Follér, garante que falta infraestrutura 
para o Brasil conseguir que o caminhão 
seja lançado no país. “O que eu peço 
ao governo brasileiro é que construa 
a infraestrutura de recarga”, afirma o 
líder. “A transição para o transporte 
elétrico vai acontecer de qualquer ma-
neira”, confirma Andreas.

SCANIA ANUNCIA 
GRANDE 
LANÇAMENTO DE 
NOVO CAMINHÃO 
ELÉTRICO PARA 2030

FERNANDO PLANCA ASSUME A POSIÇÃO EM 3 DE NOVEMBRO E 
SE REPORTARÁ A LUIS GAMBIM, DIRETOR COMERCIAL
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MANUTENÇÃO PREDITIVA PODE 
GERAR 50% DE ECONOMIA NOS 
CUSTOS DA PRODUÇÃO

Quando uma máquina para durante a 
operação, seja ela preparo de solo, plan-
tio ou colheita é aquele transtorno para 
o produtor. Inicia-se assim uma corrida 
contra o tempo para colocar o equipa-
mento em funcionamento novamente, 
afinal cada minuto perdido, é prejuízo 
certo no bolso. Contudo, todo esse es-
tresse pode (e deve) ser evitado com um 
bom planejamento.

Estima-se que somente com a manu-
tenção preditiva pode-se obter uma eco-
nomia de até 50% no custo da produção. 
“ Além de atrasar todo o cronograma da 
safra que a cada ano tem janelas mais 
curtas, há ainda os gastos com as peças 
e o conserto”, diz o engenheiro agrôno-
mo, Affonso Ribeiro e head de serviços 
ao cliente da Piccin Tecnologia Agrícola, 
de São Carlos-SP, empresa especialista no 
preparo do solo.

Ainda segundo o profissional alguns 

pontos importantes devem ser levados 
em conta. “A manutenção preventiva, ou 
seja, aquela antes de começar as ope-
rações na fazenda, é fundamental, pois 
além de evitar uma parada inesperada 
do equipamento no meio da operação, 
ela ajuda a conservar e aumentar a vida 
útil dele”, aponta Ribeiro.

Dicas infalíveis
O primeiro ponto a ser considerado é 

que para a utilização de todo o potencial 
de um equipamento como os da Piccin, 
por exemplo, se faz necessário a leitura 
do manual de instruções que o acom-
panha. “Nele, além das orientações de 
operação estão todas aquelas relativas 
à essa manutenção preventiva. Não é à 
toa que existe um manual nos produtos 
que adquirimos”, explica o engenheiro 
agrônomo.

Outra dica importante é criar uma 
check List, a qual sugere-se que o opera-

ESPECIALISTA DA PICCIN TECNOLOGIA AGRÍCOLA, EXPLICA QUAIS 
SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM TOMADAS PELO PRODUTOR 
PARA NÃO CAIR NA CILADA DA “MÁQUINA PARADA”

ATIVA 
INVESTIMENTOS 
AMPLIA COBERTURA 
NO SETOR DE 
AGRONEGÓCIOS

A corretora Ativa Investimentos 
ampliou a cobertura de empresas do 
agronegócio. Para Camil Alimentos e 
Kepler Weber a recomendação é de 
compra. Já para as empresas SLC Agrí-
cola, Brasil Agro e São Martinho, a re-
comendação é neutra.

Sergio Berruezo, analista de rese-
arch da Ativa Investimentos e respon-
sável pelo setor, explica que a Camil 
é uma empresa de perfil defensivo, 
com receitas recorrentes devido à sua 
atuação no segmento de produtos de 
alimentação básicos, como o arroz e o 
feijão. “Essa característica da empresa 

pode ser interessante para atravessar 
períodos de incerteza do mercado in-
terno”, diz Berruezo. Já a Kepler Weber 
é líder com cerca de 40% de participa-
ção de mercado no segmento de arma-
zenagem, e se beneficia da tendência 
secular de liderança brasileira no agro-
negócio e bem-posicionada para cap-
turar o gargalo na armazenagem de 
grãos brasileiros.

A Ativa Investimentos já fazia a 
cobertura de empresas do setor de 
proteínas com JBS, BRF, Marfrig e Mi-
nerva. “O setor Agro no Brasil tem se 
tornado cada vez mais importante na 

economia do país e, mais recentemen-
te, tem ganhado uma grande repre-
sentatividade na bolsa. Consideramos 
muito importante poder cobrir esse 
setor e levar mais uma luz sobre estas 
empresas pra os investidores”, explica 
Pedro Serra, gerente de research da 
Ativa Investimentos.

De olho no agronegócio – Em agos-
to, a Ativa Investimentos inaugurou 
seu décimo escritório, localizado na 
cidade de Cuiabá, capital do estado do 
Mato Grosso. A corretora, que comple-
ta 38 anos de atuação no mercado fi-
nanceiro em setembro, foi atraída pelo 

potencial da atividade econômica da 
região, que se destaca, principalmen-
te, como um dos mais importantes 
polos da atividade agropecuária brasi-
leira. A estratégia da Ativa visa auxiliar 
as empresas do agronegócio instaladas 
na região em operações de funding e 
estruturação de dívida para captação 
de recursos de financiamento no mer-
cado financeiro, funcionando como 
uma alternativa de alavancagem de 
capital independente de subsídios go-
vernamentais e de bancos comerciais 
tradicionais.

CORRETORA VAI ANALISAR DE PERTO AS EMPRESAS SLC 
AGRÍCOLA, BRASIL AGRO, SÃO MARTINHO, CAMIL ALIMENTOS E 
KEPLER WEBER

dor ou responsável pela manutenção te-
nha sempre em mãos. Nela devem estar 
definidos os pontos dos implementos a 
serem lubrificados, trocados ou reajus-
tados com a periodicidade correta, de-
pendendo da quantidade de horas que 
o equipamento é utilizado, assim como o 
local de trabalho e a maneira que a ope-
ração deve ser realizada.

O especialista lembra também que 
diariamente, antes da utilização do equi-
pamento, é de grande importância que o 
operador observe todos os pontos descri-
tos na check list, sem exceção. “Qualquer 
ruído ou comportamento fora do habitu-
al deve ser investigado e tratado com a 

devida importância a fim de evitar preju-
ízos e desgastes ainda maiores”, aponta 
Ribeiro.

Outro item fundamental é a capa-
citação da equipe, que deve estar apta 
e treinada. E ainda a disponibilidade de 
materiais para que eles façam uma boa 
manutenção. Ferramentas e dispositivos 
necessários devem estar sempre à mão 
para que a ação seja feita de maneira as-
sertiva e com a qualidade necessária. A 
utilização de peças originais é também 
sinônimo para o sucesso, pois, oferecem 
uma vida útil maior, além de serem mais 
confiáveis.
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Garantindo a segurança alimen-
tar. Protegendo a reputação da mar-
ca. Cumprindo as especificações do 
produto. Minimizando o desperdício 
de alimentos. Maximizando rendi-
mentos. Protegendo a lucratividade. 
Muitos desafios para os produtores, 
processadores e embaladores de ve-
getais frescos, minimamente proces-
sados, enlatados, congelados e secos! 
Desafios que seriam muito mais fáceis 
se materiais estranhos não se mistu-
rassem com vegetais recém-colhidos. 
Ou se cada lote de vegetais não conti-
vesse produtos abaixo do padrão. Ou 
se a presença desses materiais inde-
sejados na linha de processamento 
às vezes não era quase impossível de 
detectar.

Pior ainda, esses desafios estão 
se intensificando porque o mercado 
está mudando. O aumento da deman-
da por vegetais frescos e congelados 
– uma tendência acelerada pela pan-
demia COVID-19 – coloca os processa-

dores sob mais pressão para lidar com 
volumes maiores com rendimentos 
mais altos. E o aumento da demanda 
por alimentos orgânicos – que deve 
crescer 50% nos próximos cinco anos 
– significa que mais vegetais cultiva-
dos sem pesticidas ou herbicidas es-
tão chegando aos processadores mis-
turados com ervas daninhas tóxicas, 
vermes e insetos.

A boa notícia é que as máquinas 
de classificação óptica podem lidar 
com todos esses desafios. Graças aos 
constantes desenvolvimentos téc-
nicos e inovações da líder do setor 
TOMRA Food, existem soluções de 
classificação altamente eficazes para 
cada tipo de produto vegetal: IQF, 
embalagem fresca e processada, en-
latada, desidratada e liofilizada.

Além disso, além de garantir a se-
gurança alimentar e a qualidade do 
produto, os classificadores de hoje 
também oferecem uma infinidade de 
outros benefícios. Eles classificam de 

acordo com as especificações, aumen-
tam a eficiência de remoção, minimi-
zam rejeições falsas, reduzem ou 0eli-
minam a necessidade de intervenção 
manual, ajudam a resolver problemas 
de mão de obra (escassez, custo, efi-
cácia, conhecimento e treinamento), 
reduzem o tempo de inatividade da 
linha e – por meio da nuvem TOMRA 
Insight- plataforma de dados baseada 
– fornece dados valiosos sobre o pro-
duto classificado. Por meio de todos 
esses recursos, os classificadores me-
lhoram a sustentabilidade, cortando o 
desperdício de alimentos e, ao mes-
mo tempo, aumentando a produtivi-
dade e os lucros.

Pré-classificação de materiais es-
tranhos e defeitos críticos

Você escolhe e, em uma carga de 
vegetais recém-colhidos, é provável 
que você o encontre. Torrões de ter-
ra, rochas, pedras, gravetos, caules, 
vinhas, ervas daninhas tóxicas, ratos 
do campo, garrafas de plástico, frag-

mentos de vidro – todas essas coisas 
e outras se misturam com vegetais 
entregues às linhas de processamen-
to. A extensão deste problema varia 
com o tipo de cultura e localização 
do campo, mas não há como escapar 
disso.

Isso requer uma pré-seleção para 
remover materiais estranhos antes 
que os vegetais sejam alimentados na 
linha de processamento. Quanto mais 
for possível classificar neste estágio 
preliminar, menos será necessário fa-
zer mais tarde, aumentando as taxas 
de transferência. A TOMRA oferece 
quatro classificadores óticos diferen-
tes para a pré-seleção de vegetais: 
Sentinel II, Halo, TOMRA 3A e TOMRA 
5A. O TOMRA 3A é usado principal-
mente para batatas não lavadas (e 
cebolas com casca), que não estamos 
considerando aqui, mas daremos uma 
olhada nas outras três máquinas.

TOMRA FOOD: AJUDANDO OS PROCESSADORES 
DE VEGETAIS A OBTER SEGURANÇA 
ALIMENTAR E QUALIDADE DO PRODUTO
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