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ALFACITRUS LANÇA 
TANGERINA DA
TURMA DA MÔNICA

A família de frutas da Turma da 
Mônica cresceu! Junto à Mauricio de 
Sousa Produções, a AlfaCitrus leva ao 
mercado de hortifrúti brasileiro as 
tangerinas dessa turminha tão amada 
pelas famílias brasileiras. Cultivadas 
em Botucatu (SP), Engenheiro 
Coelho (SP) e Mogi Mirim (SP), as 
frutas possuem alta concentração de 
vitamina C e são selecionadas em seu 
melhor período de safra para levar o 
máximo de sabor e doçura aos lares 
brasileiros.

Para garantir a entrega do melhor 
produto às famílias, a MSP preza 
pelas boas práticas no cultivo desde 
o plantio à distribuição nos pontos 
de venda. Sendo assim, as tangerinas 
da Turma da Mônica são certificadas 
internacionalmente (Global G.A.P.) 
por qualidade e boas práticas 
agrícolas. Além do produto in natura 
ser cultivado de forma sustentável, 
rastreado e totalmente seguro, 
as frutas contam com um rótulo 
confeccionado com menos plástico 
e claro, possuem todo o charme dos 
personagens tão queridos.

Segundo Mônica Sousa, diretora-
executiva da MSP, a empresa sempre 
se associa ao que há de melhor no 
mercado. “Assim como tudo que 
produzimos, é necessário que os 
parceiros zelem por todo o processo 
de produção e distribuição. Sempre 
fazemos questão de visitar os locais 
onde os produtos são cultivados e 
nos certificar de que atendam todos 
os requisitos de uma produção 
responsável. Sendo assim, nossos 
personagens contribuem para a 
percepção da qualidade desses 
produtos pelos consumidores”, 
destaca.

Atualmente, a MSP trabalha com 
13 empresas no segmento hortifrúti, 
totalizando 35 itens. Entre eles, 
abacate, banana, laranja, kiwi, maçã, 
melancia, mini alface mini avocado, 
pera, tangerina, uva, tomate e outros 
produtos in natura. A tangerina e 
laranja lima, também da AlfaCitrus, 
estão disponíveis nas principais 
redes supermercadistas de todo o 
Brasil e nas plataformas de compras 
online.
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PRODUZIDA DE FORMA SUSTENTÁVEL, A FRUTA POSSUI 
CERTIFICADO INTERNACIONAL POR QUALIDADE E BOAS PRÁTICAS 
AGRÍCOLAS

CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
VARIEDADES DE UVAS 
MAIS VENDIDAS
NA CEAGESP

A uva é um dos itens mais comercia-
lizados na Ceagesp. Sendo que as prin-
cipais variedades de uvas vendidas na 
Central de abastecimento de São Paulo 
são: Thompson, Isabel, Estrangeira crim-
son, Centenial, Italia, Niagara, Rubi, Es-
trangeira Globe, Red Globe, Benitaka e 
Brasil.

Tendo as principais cidades que 
enviam, por exemplo, uva niagara, 
para o Entreposto paulista: Jundiaí 
– SP (13%), Indaiatuba – SP (13%) e 
São Miguel Arcanjo – SP (9%).

De acordo com a tabela de sa-
zonalidade, o mês de outubro é o 
período que a uva Thompson, por 
exemplo, se encontra em alta e per-
manece assim até o fim de novem-
bro, na Ceagesp.  
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RECORDAR É 
VIVER, UM MARCO
NA MAIOR 
CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO

O presidente da Ceagesp, o Coronel 
Ricardo Mello Araujo recebeu, no dia 15 
de dezembro de 2020,  Jair Bolsonaro 
e sua comitiva para reinauguração da 
Torre do Relógio. 

Estiveram, também, no encontro, 
o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, o presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, o Secretário 
Nacional da Pesca, Jorge Seif, os 
deputados estaduais, o Cel. Telhada e 
Gil Diniz.

Tendo pela primeira vez, na história, 
na maior Central de abastecimento da 
América Latina e a terceira maior do 

mundo, um presidente da República, nas 
instalações da Ceasa da capital paulista, 
para realização de uma visita técnica.

Jair Bolsonaro aproveitou, em 
discurso, para parabenizar o trabalho 
realizado pelo presidente da Ceagesp e a 
conduta imposta pelo Cel. Ricardo Mello 
Araujo na administração do Entreposto.

“Aqui, tem que começar com um 
trabalho de polícia. Nós rendemos uma 
homenagem ao coronel pela coragem 
que ele tem em assumir essa função. 
É um trabalho magnífico que está 
fazendo e que fique bem claro, quando 
eu o apontei vieram alguns burocratas 

falarem comigo, que ele não é um gestor, 
primeiro: você conhece o coronel? Não 
conhece? Então… “, frisou o presidente 
da República sobre a indicação para o 
cargo e as ações realizadas na Ceagesp.

Na ocasião foi prometida, por 
exemplo, a instalação de uma unidade 

da Caixa Econômica Federal, uma 
solicitação dos permissionários e 
funcionários da Ceagesp. Sendo que ela 
foi inaugurada, pouco tempo depois, 
recentemente, no dia 11 de outubro 
deste ano.

FRUTÁLIA 
MANTÉM O PÉ 
NO CHÃO PARA
O ANO QUE VEM

O período pandêmico afetou a 
saúde e a economia, em 2020, e hoje 
está se recuperando gradativamente, 
sendo que cada estabelecimento 
teve que lidar para que as atividades 
mantivessem de alguma forma.

A empresa Frutalia, por exemplo, 
que está em funcionamento, desde 
2011, na Ceagesp atuando nas 
vendas atacadistas de frutas em geral, 
compartilha com a experiência dos 
demais empresários da Ceasa de São 
Paulo sobre a situação vivida nos anos 
anteriores.

“Por conta da pandemia da 

Covid-19, praticamente, como nós 
somos atacadistas e os supermercados 
continuaram a funcionar 
normalmente, em consequência disso, 
nós não dispensamos ninguém e 
trabalhamos normalmente”, explicou 
o permissionário Bruno Junco.

Entretanto, o cenário deste ano 
foi bem diferente em comparação 
com o ano anterior. Isso, segundo o 
permissionário se deve, principalmente 
com as vendas obtidas. Mesmo assim, 
a gestão de pessoal se manteve, 
inclusive com quadro de empregados.

“Eu diria que 2020, para nós, o 

comércio de frutas foi ótimo, já em 
2021, não acompanhou o ano anterior, 
pois, nós tivemos um mercado 
bem mais fraco, mesmo assim, não 
dispensamos nenhum funcionário. 
Mas, proporcionalmente, giramos  de 
30 a 40% abaixo do valor de 2020, 
por conta da situação econômica”, 
ressaltou.

Bruno Junco ainda menciona à 
importância dos programas de renda 
para que os brasileiros pudessem se 
reestruturar. “Como o governo fez 
uma distribuição de grande ajuda à 
população não deixando a economia 

desaquecer, isso foi primordial”, 
enalteceu o permissionário.

Já para o próximo ano, em 2022, 
a tendência é mais uma vez, um 
momento de retração.  

“Eu acredito que a economia tem 
que voltar a girar. Nós vamos ter um 
ano muito complicado, com eleição, 
nós temos uma inflação de dois dígitos. 
Nós temos aí um reaquecimento da 
economia, então, poderemos ter um 
ano bem apertado. Mas o agro sempre 
foi forte e acreditamos que vamos 
tocar na mesma condição”, finalizou 
Bruno Junco.
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SANCHES 
MATSUNAGA: 
EXPECATIVA
COM CAUTELA
PARA 2022

A empresa consolidada Sanches 
Matsunaga, conseguiu ao longo dos 
anos passar por diversas dificuldades 
para se manter na ativa. Localizada 
no Pavilhão MSC/ Box 13B ao 16 na 
Ceagesp, que já está em sua terceira 
geração, e especializada em todos os 
tipos de abóboras.

A Odete Sanches, uma das sócias 
empresárias do empreendimento 

ressalta as complicações sejam 
climáticas ou econômicas.

“O ano de 2021 foi marcado por 
sérios problemas climáticos enfrentados 
como a falta de chuva e ainda geadas. 
Temos como exemplo o cultivo da 
Abóbora Seca, cujo ciclo é de 6 meses, 
totalmente destruído na roça, gerando 
aumentos de preços acima do esperado, 
levando a queda nas vendas. Somente 

agora estamos conseguindo normalizar 
o abastecimento”, mencionou Odete 
Sanches.

Com a expertise no gerenciamento 
da empresa, a empresária mescla a 
expectativa positiva, mas com cautela. 

“Nós somos otimistas, mas devemos 
nos lembrar de que entraremos em ano 
eleitoral, onde a economia costuma ficar 
mais suscetível”, disse.

Para o próximo ano, o comércio da 
Sanches Matsunaga tem o planejamento 
para garantir pelo menos o balanço 
alcançado no ano vigente.

“Com esse cenário esperamos que 
em 2022 consigamos manter o montante 
em toneladas comercializado em 2021”, 
concluiu.

JORAIK 
FRUTAS: CLIMA, 
ECONOMIA, 
CONSUMO, O QUE 
ESPERAR PARA O 
PRÓXIMO ANO?

A Empresa Joraik Frutas já existe há 
mais de 50 anos com a exportação de 
bananas para Argentina e Uruguai, mas 
na Ceagesp, iniciou em 1988 através do 
saudoso Reginaldo José Haiek e seu irmão 
Jamil José Haiek, filhos do fundador. Hoje, 
a empresa já esta em sua terceira geração.

A propriedade rural fica no Vale 
do Ribeira, no município de Registro e 
trabalham com todo o estado de São Paulo 

e região Norte do país.
“De julho de 2020 para frente foi um 

período que acelerou até o final do ano. 
Então, ele se manteve muito uniforme, 
foi um ano que se esperava o pior, pelo 
pico da pandemia, mas ele se mostrou no 
segundo semestre para frente, um ano 
estável de vendas”, é o que explica Carlos 
Eduardo Haiek, proprietário da empresa 
Joraik Frutas. 

No ano passado, o permissionário 
relatou um mix de acontecimentos que 
afetaram diretamente a comercialização 
da fruta.

“Já 2021, as vendas não se 
comportaram da mesma maneira, pois, 
nós sentimos uma maior dificuldade para 
o preço, mesmo com a diminuição da fruta 
e a diminuição de consumo. Além dos 
problemas climáticos, em várias regiões 

e isso afetou muito o segmento. Nós 
tivemos secas, geadas, poucas e muitas 
chuvas”, ressaltou Carlos Eduardo.  

“Este ano de 2022, nós vamos 
aguardar para que seja um ano mais 
estável, principalmente com situação 
climática e que também a economia esteja 
equilibrada, que o ano de 2021 foi muito 
apertado”, concluiu.   
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STARTUPS DO BRASIL E 
FRANÇA VENCEM DESAFIO DE 
SUSTENTABILIDADE DA BAYER
E AGTECH GARAGE

Produzir mais alimentos sem 
esgotar os recursos naturais do 
planeta é um dos desafios mais ur-
gentes que a agricultura enfrenta 
hoje. A fim de encontrar soluções 
inovadoras para essa questão, a 
multinacional de saúde e nutrição 
Bayer, em parceria com o hub de 
inovação AgTech Garage, lançou a 
chamada para o "Desafio de Sus-
tentabil idade Bayer LATAM". So-
mente em um mês, mais de 100 
startups do Brasil  e de outros paí-
ses enviaram suas inscrições.

Para participarem, as agtechs 
precisavam apresentar projetos 
que tivessem como foco alguns 
temas prioritários para uma agri-
cultura mais sustentável,  nas ca-
tegorias de uso eficiente da água; 

monitoramento do uso do solo e 
da proteção florestal;  capacitação 
tecnológica de pequenos agricul-
tores; rastreabil idade; manejo de 
pragas e doenças; e redução das 
emissões de gases de efeito estu-
fa.

A mineira iCrop, uma das ven-
cedoras, possui soluções que au-
xil iam os agricultores a terem 
uma gestão de irrigação mais as-
sertiva, com tomadas de decisões 
baseadas em dados gerados por 
meio da plataforma. Além dis-
so, com consultorias espalhadas 
pelos principais polos do país, a 
empresa busca proporcionar aos 
produtores rurais uma alta pro-
dutividade aliada a otimização de 
água e energia elétrica.

"É inevitável que a inovação 
parta de um processo cada vez 
mais colaborativo, e a cocriação é 
um dos principais caminhos para 
endereçar demandas do setor de 
uma forma mais ágil  e rápida, 
auxil iando os agricultores em di-
ferentes etapas da cadeia produ-
tiva", comenta Alejandro Girardi, 
Diretor de Relações Públicas, Ci-
ência e Sustentabil idade para a 
América Latina da divisão agríco-
la da Bayer. "É isso que tem nos 
encorajado a intensificar a atua-
ção no modelo de inovação aberta 
com startups, hubs de inovação 
e outras entidades, incluindo o 
meio científico, a fim de firmar 
parcerias para solucionar desa-
fios e problemas do agronegócio", 

completa.
A segunda vencedora do desa-

fio foi a startup francesa MyEasy-
Farm, que lançou recentemente 
sua operação no Brasil .  A agtech 
possui uma solução que colhe da-
dos da fazenda l igados ao solo, 
cl ima, máquinas e práticas agríco-
las, para medir o armazenamento 
de carbono dos agricultores, bem 
como as emissões de cada opera-
ção. Com as informações, a pla-
taforma produz um relatório do 
sequestro de carbono na proprie-
dade, com objetivo de facil itar a 
mensuração para incentivar práti-
cas sustentáveis.

VENCEDORAS FORAM ESCOLHIDAS ENTRE MAIS DE 100 INSCRITOS PARA PROPOR SOLUÇÕES INOVADORAS NO SETOR AGRÍCOLA
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MACAS FRESCAS
O ANO INTEIRO
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CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE 
CAMINHÕES E DOS AGRONEGÓCIOS 
AQUECEM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PESADOS

O aumento da produção de ca-
minhões e o crescimento dos agro-
negócios estão gerando impactos 
positivos no segmento de veículos 
pesados, segundo a Ouro Verde, uma 
das maiores empresas do segmento. 
A produção de caminhões dobrou 
no país de janeiro a setembro deste 
ano, em relação ao mesmo período 
do ano passado, alcançando 58,1 mil 
unidades, conforme dados da Anfa-
vea. Já o PIB do agronegócio cresceu 
quase 10% no primeiro semestre des-
te ano, comparado com os primeiros 

seis de 2020, segundo levantamento 
do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/USP) e da 
Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA).

“Neste contexto, vimos a deman-
da por caminhões e equipamentos 
agrícolas aumentar 34,5% nos pri-
meiros nove meses deste ano, na 
comparação com o mesmo período 
de 2020. Inclusive, dobramos a nossa 
equipe de consultores comerciais de-
vido à alta demanda”, afirma Marluz 
Cariani, head comercial da área de 

Pesados da Ouro Verde.
O segmento de veículos pesados 

é uma das principais frentes de ne-
gócios da companhia, com frota for-
mada por caminhões, equipamentos 
e maquinários para os segmentos de 
agronegócio, saneamento, infraes-
trutura, construção civil, industrial, 
florestal, mineração, portos, entre 
outros, com atuação nacional e con-
tratos que variam entre três e sete 
anos.

“São segmentos que necessitam 
de veículos bem específicos e equi-

pamentos de ponta e também reque-
rem expertise para manejá-los. Por 
isso, desenvolvemos uma plataforma 
full service, oferecendo locação, ma-
nutenção e operação de automóveis, 
caminhões, equipamentos agrícolas 
e de construção ao mercado”, expli-
ca o executivo. Com mais de 48 anos 
no mercado, a Ouro Verde é pioneira 
na gestão de frotas no segmento de 
cana-de-açúcar, que atende há mais 
30 anos.

SIMPLIFICA 
FRETES É O 
MARKETPLACE 
MAIS ATRAENTE 
PARA O MERCADO 
CORPORATIVO

Pelo terceiro ano consecutivo, a Sim-
plifica Fretes é eleita TOP 1 na catego-
ria Marketplace, pelo ranking 100 Open 
Startups, além de figurar em 30º lugar 
na classificação geral. Isso significa que 
a startup, dedicada à logística aduanei-
ra, está entre as soluções mais atraentes 
para o mercado corporativo em 2021.

Referência em inovação, a plataforma 
tem o propósito de oferecer os melho-
res serviços de cargas aos seus clientes e 
boas oportunidades para transportado-
ras. Assim, conecta as transportadoras 
do mercado às empresas e indústrias, 
possibilitando a geração de valor no pro-
cesso logístico e facilitando os trâmites 

de cotação de frete, contratação e ras-
treio.

Com a ferramenta, corporações que 
demandam carga diariamente ganham 
agilidade e reduzem gastos em até 25%, 
além de minimizar os riscos provenien-
tes de uma falta ou falha na comunica-
ção. O sistema possibilita visualizar o 
valor, em tempo real, desse transporte 
e solicitar a contratação do serviço, além 
do rastreamento da carga. Tudo de for-
ma simples, fácil e segura, com desburo-
cratização dos processos, centralização 
da informação e trocas de documentos.

De acordo com o CEO da Simplifica 
Fretes, Eduardo Labre, a premiação da 

100 Open Startups reconhece e recom-
pensa, mais uma vez, todos os esforços 
da empresa.

“Uma jornada de muito trabalho e 
muitos desafios, principalmente nos úl-
timos dois anos. Conseguimos sustentar 
bons resultados, de forma consistente, 
para os nossos clientes. Vamos em fren-
te, buscando sempre levar a tecnologia 
para resolver problemas e ‘bater de 
frente’ com os maiores desafios de logís-
tica do mercado”, destaca.

Atualmente, a startup conta com 
mais de 300 companhias que utilizam os 
seus benefícios, com perspectivas ainda 
melhores para o próximo ano. Labre ob-

serva que as empresas têm percebido, 
cada vez mais, a importância da boa ges-
tão de todos os aspectos logísticos para 
garantir um novo patamar de competi-
tividade, o que abriu espaço para tec-
nologias facilitadoras, que atuam como 
aliadas nos obstáculos do dia a dia. Além 
disso, a pandemia evidenciou a impor-
tância de se ampliar a produtividade e 
reduzir os custos altíssimos do setor. 
“Estamos muito felizes e gratos por essa 
premiação Seguiremos avançando cons-
tantemente, buscando entregar sempre 
melhor e valorizando o nosso segmen-
to”, ressalta.

LOCAÇÃO É SAÍDA PARA REDUZIR CUSTOS DAS OPERAÇÕES E DRIBLAR FALTA DE COMPONENTES NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
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REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIA, 
CAMPO DE 
PROVAS DA VWCO 
COMPLETA 5 ANOS

A Volkswagen Caminhões e Ôni-
bus é referência mundial para tec-
nologias em seu segmento, e um de 
seus trunfos nesse prestígio come-
mora cinco anos em 2021: o campo 
de provas da fábrica de Resende (RJ). 
Com a maior diversidade de obstácu-
los por metro quadrado, é conside-
rado o mais eficiente do continente 
em termos de aproveitamento do 
espaço e complexidade dos testes, 
com 35.500 metros quadrados de 
área, o equivalente a quatro campos 
de futebol. Um quilômetro rodado 

no campo pode corresponder a 50 
km nas estradas e, ao todo, são 26 
condições diferentes de rodagem na 
pista da montadora.

 Durante esses anos, o campo de 
provas se tornou palco de grandes 
certificações, como a da nova famí-
lia Delivery, os extrapesados VW e, 
mais recentemente, o e-Delivery. No 
entanto, os benefícios alcançam não 
só a Volkswagen, mas também outras 
marcas do grupo. Além disso, o espa-
ço também é utilizado para a realiza-
ção de importantes eventos internos 

e externos.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus
Fabricante dos veículos comer-

ciais Volkswagen e MAN, a VW Cami-
nhões e Ônibus é uma das maiores 
montadoras de caminhões e ônibus 
da América Latina. Desde 1981, quan-
do iniciou suas operações, chegar ao 
topo do mercado, respeitando e sa-
tisfazendo as necessidades dos clien-
tes, sempre foi o foco da montadora. 
E é exatamente isso que oferece a 
seus clientes: produtos sob medida e 

um excelente serviço de pós-vendas. 
A empresa também é referência em 
inovações tecnológicas. A empresa 
busca sempre soluções que reduzam 
o impacto ambiental e ajudem a pre-
servar o meio ambiente. Há mais de 
35 anos, a fabricante mantém seu 
compromisso de desenvolver veícu-
los que superem as exigências dos 
clientes – onde quer que eles rodem, 
seja pelas estradas brasileiras, lati-
no-americanas ou africanas.

DAF XF, XG E XG⁺ 
GANHAM PRÊMIO 
'INTERNATIONAL 
TRUCK OF THE 
YEAR 2022'

A nova geração de caminhões da 
DAF para transporte de longa distân-
cia foi eleita "Caminhão Internacional 
do Ano 2022" (do original 'Internatio-
nal Truck of The Year 2022'). "XF, XG e 
XG⁺ estabelecem uma nova referência 
da indústria em eficiência, segurança 
e conforto do motorista", declarou o 
júri após uma extensa série de testes. 
O prestigioso prêmio foi entregue na 
exposição de caminhões e transpor-
tes da Solutrans, em Lyon, França. A 
DAF também foi homenageada com 
o '2022 Truck Innovation Award' por 

seu XF Innovation Truck com um mo-
tor a combustão de hidrogênio. Com 
base nas regras da premiação Truck of 
The Year, o prêmio anual foi concedi-
do ao caminhão que foi introduzido 
no ano passado e deu a contribuição 
mais significativa para a eficiência 
do transporte rodoviário. Esse julga-
mento depende de uma ampla gama 
de critérios, incluindo inovação tec-
nológica, conforto, segurança, dirigi-
bilidade, economia de combustível, 
"pegada" ambiental e Custo Total de 
Propriedade.

Primeiro da Indústria
"A DAF é o primeiro fabricante de 

caminhões a introduzir uma geração 
completamente nova de caminhões, 
que foi desenvolvida com as novas 
regulamentações europeias tendo 
massas e dimensões de caminhões 
em mente", disse Gianenrico Griffi-
ni, presidente do júri do 'Caminhão 
Internacional do Ano'. "O resultado 
é uma série de caminhões, líderes 
de sua classe, altamente atraentes e 
muito aerodinâmicos que apresentam 
eficiência, segurança e conforto para 

o motorista. Os novos XF, XG e XG⁺ 
oferecem excelente visibilidade dire-
ta proporcionada por um para-brisas 
grande e curvo, janelas laterais com 
linhas de cintura baixas e a janela com 
vista para a calçada. Essas caracterís-
ticas - juntamente com o sistema de 
visão digital que substitui os tradicio-
nais espelhos de visão lateral e a nova 
câmera de visão de canto - oferecem 
uma visão geral, protegendo os usuá-
rios vulneráveis da estrada".
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LIBRELATO RECEBE 
PRÊMIO CERTIFICAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DA ALESC

A L ibrelato part ic ipou da 11ª 
edição do Prêmio de Cert i f icação 
e  Troféu de Responsabi l idade So-
c ia l  –  Destaque SC.  A  Assembleia 
Legis lat iva  de Santa Catar ina re-
a l izou a  sessão especia l  na  qual 
reconheceu organizações  sem 
f ins  lucrat ivos,  empresas  pr iva-
das  e  públ icas  de todas  as  regi -
ões  catar inenses  que se  destaca-
ram com ações nas  áreas  soc ia l  e 
ambiental ,  entre  e las  a  L ibrelato.

A def in ição dos  vencedores 
fo i  real izada por  uma comissão 

mista  composta por  representan-
tes  técnicos  de órgãos públ icos  e 
da soc iedade c iv i l ,  que anal isou 
o  balanço soc ia l  de 2020 de cada 
um dos part ic ipantes.  O objet i -
vo da cert i f icação é  reconhecer 
inst i tu ições  com ações  soc ia is  e 
de preservação do meio ambien-
te  inc lu ídas  em suas  pol í t icas  de 
gestão.

“As  ações  concretas  real izadas 
pela  L ibrelato contr ibuem para a 
preservação do meio ambiente e 
dos  cuidados com a soc iedade. 

Empresas  e  seus  colaboradores 
devem e podem estar  cada vez 
mais  conectados com as  necess i -
dades do planeta e  da soc iedade 
em que v ivem.  E  esse é  um com-
promisso da L ibrelato,  não só de 
cr iar  agendas consistentes  v isan-
do a  consc ient ização de seus  pro-
f iss ionais ,  como de implementar 
ações  que gerem resultados efe-
t ivos”,  comentou Thayni  da S i lva 
L ibrelato,  membro do Conselho 
Administrat ivo da empresa.

A L ibrelato fo i  escolh ida para 

a  cert i f icação por  suas  ações 
cont ínuas  em prol  da sustenta-
bi l idade,  meio ambiente e  com-
promisso com a comunidade. 
Além de ader ir  aos  Objet ivos  de 
Desenvolv imento Sustentável  – 
ODS da ONU,  em 2020,  a  L ibrela -
to  promoveu o Projeto “L ibrelato 
+Verde”,  que registrou o  p lant io 
de aproximadamente c inco mi l 
mudas de árvores  na região de 
Santa Catar ina,  com previsão de 
outras  10 mi l  mudas de árvores 
nat ivas .
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VOLVO 
PRETENDE 
PARAR DE 
FABRICAR 
CAMINHÃO 
MOVIDO A 
DIESEL EM 
2040

Um ponto bastante importante para 
qualquer transportadora, em especial 
para as empresas que atuam no transpor-
te de carga de longas viagens é o consumo 
do combustível do caminhão.

Pensando nisso a Volvo Trucks desen-
volveu melhorias, as modificações resulta-
ram em uma melhoria no desempenho da 
transmissão dos Volvo FH utilizando a fun-
ção I-Save. Durante teste realizado pela 
marca o caminhão consumiu 22,7 para 
trafegar cerca de 100 quilômetros, o veí-
culo estava trafegando a uma velocidade 
média de 80 km/h.

A Volvo caminhões revela que o con-
sumo de combustível do caminhão foi re-

duzido graças ao atrito nos componentes 
da unidade de potência, contudo, o pro-
cesso de combustão do motor foi melho-
rado. No entanto, a Volvo caminhões tem 
como objetivo o avança no segmento de 
eletrificações, a montadora sueca espera 
que até o ano de 2030 a fabricação de mo-
delos elétricos se torne a metade da sua 
produção.

Com uma meta mais audaciosa ainda, 
a montadora tem expectativa de que em 
2040 todos os seus veículos pesados co-
mercializados sejam movidos a combus-
tão não fósseis, contribuindo para a redu-
ção de CO2 ao meio ambiente.

CAMINHÕES MERCEDES-
BENZ NOVO ACTROS E 
ATEGO CONQUISTAM 
PRÊMIO MOBILIDADE 
ESTADÃO 2022

A Mercedes-Benz ganhou duplo re-
conhecimento no Prêmio Mobilidade Es-
tadão 2022. Conforme resultado anun-
ciado hoje, em evento online, o Novo 
Actros 2651 6x4 venceu a categoria de 
melhor caminhão pesado, enquanto o 
Atego 2426 6x2 conquistou o de melhor 
semipesado.

Realizado pelo segundo ano conse-
cutivo, o Prêmio Mobilidade Estadão 
reconhece empresas e iniciativas com 
potencial para mudar a maneira como 
as pessoas se deslocam. A premiação 
se apoia em avaliações do Jornal do 
Carro, Estradão, MotoMotor, Serviços e 
Mobilidade. Em cada um deles há sub-

categorias, abrangendo a diversidade do 
ecossistema da mobilidade no Brasil, de 
motos a caminhões pesados, passando 
por carros e veículos comerciais leves. 
A votação ficou a cargo de especialistas 
selecionados pelas equipes editoriais do 
Mobilidade Estadão, Jornal do Carro e 
MotoMotor.

“Com o Novo Actros, entregamos 
aos nossos clientes o caminhão mais se-
guro, inteligente, conectado e eficiente 
do País. As estradas falaram e a Merce-
des-Benz ouviu cada voz”, diz Roberto 
Leoncini, vice-presidente de Vendas e 
Marketing Caminhões e Ônibus da Mer-
cedes-Benz do Brasil. “Receber o prêmio 

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

TECNOLOGIA EM
MÁQUINAS PARA
CLASSIFICAÇÃO
E EMBALAGEM
DE FRUTAS

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

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

mf_ maquinas
49 3246.3536

Fraiburgo - SC

Siga nossas
redes sociais

NO MERCADO

de melhor pesado para o Novo Actros 
2651, o modelo da marca mais buscado 
pelos brasileiros, reforça o pionerismo e 
a inovação do nosso caminhão”.

O executivo afirma que é um orgulho 
também ver o Atego 2426 consagrado 
como o melhor caminhão semipesado 
do Prêmio Mobilidade Estadão 2022. 
“Quem trabalha nas cidades e nas es-
tradas sabe que o Atego é versátil, for-
te e que oferece conforto e praticidade 

para os motoristas. Além disso, assegura 
produtividade para alavancar a distri-
buição urbana e o transporte nas longas 
viagens”, afirma Roberto Leoncini. “Em 
nome dos colaboradores da Mercedes-
-Benz e de nossos parceiros de negócio, 
agradeço o Estadão pelo reconhecimen-
to ao Novo Actros e ao Atego, principal-
mente pela qualidade e credibilidade 
dessa premiação”.

ATUALMENTE A MONTADORA VEM DO CONSUMO A MONTADORA 
MELHOROU O DESEMPENHO DA TRANSMISSÃO





A campeã de vendas da IVECO, a li-
nha Daily, se prepara para estrear em 
2022 com um aporte de alta tecnolo-
gia, com foco na redução de emissões, 
conforto, economia e a consagrada es-
trutura chassi-cabine, que proporciona 
durabilidade e versatilidade para o mo-
delo. O IVECO Daily 35-160 Euro VI nas-
ce com o legado de fazer parte de uma 
gama de veículos apta para diferentes 
operações: frete em geral, transporte 
de produtos alimentícios, materiais de 
construção, equipamentos de manu-
tenção, móveis, mudanças, autopeças, 
e-commerce, entre outros. 

Márcio Querichelli, presidente da 
IVECO para a América Latina, explica 
que o lançamento do IVECO Daily 35-
160 Euro VI segue a estratégia da mar-
ca de desenvolver produtos com foco 
total no cliente e contribuir para a pre-
servação do meio-ambiente. “Estamos 
em um movimento contínuo para apri-
morar o que já é destaque no mercado, 
caso da Daily. Nosso cliente pode ter 
a certeza de que o time IVECO traba-
lha incansavelmente olhando para as 
necessidades do dia a dia dele, e isso 
se aplica também na prestação de ser-
viços em nossa rede de atendimento. 
Não mediremos esforços para seguir 
inovando e nos destacarmos entre os 
grandes players do setor”. O executivo 
destaca também que a linha Daily con-
tribui para a marca alcançar em 2021 o 
recorde dos últimos oito anos com 20 
mil veículos comerciais produzidos e 
vendidos na América Latina. 

O conceito do produto alia máxima 
força e redução no consumo de com-
bustível para atender quem necessita 
de um veículo robusto, pronto para 
qualquer desafio, mas que no final do 
mês proporcione um baixo custo de 
operação, principalmente em tempos 

de alta dos combustíveis. O IVECO Daily 
35-160 Euro VI, com chassi de 5 mm, 
ganha capacidade de carga extra de 
200 quilos (PBT Técnico) comparado à 
versão anterior, chegando a 4.400 kg. 

Para Bernardo Brandão, diretor de 
Marketing e de Produto da IVECO para 
a América Latina, o projeto resultou em 
um modelo perfeito para a necessidade 
do cliente: robustez de caminhão, um 
verdadeiro ‘bruto urbano’, e conforto 
de carro de passeio. “Privilegiamos o 
design e a ergonomia, em alinhamento 
com a versão comercializada na Euro-
pa, para que o cliente tenha prazer ao 
dirigir e sinta que ele tem mais do que 
uma ferramenta de trabalho, e sim um 
companheiro para a jornada diária.” 

No design, a nova grade frontal é 
a mesma da versão europeia, o que 
deixou a 35-160 ainda mais atrativa. O 
novo painel TFT apresenta novos gra-
fismos no quadro de instrumentos e 
a tela colorida de LCD central, de 3,5 
polegadas, conta com funções de ge-
renciamento e monitoramento seme-
lhantes aos sistemas mais modernos 
que equipam os automóveis. O contro-
le é realizado por meio de comandos 
no volante. 

Os novos bancos também aprimo-
ram o conforto na cabine, com assen-
to maior, novos apoios de cabeça, com 
destaque para a ergonomia, novos 
tecidos e novas espumas. Os bancos 
trazem inéditas regulagens para o mo-
torista encontrar a posição ideal para 
dirigir. Uma série de porta-objetos, e 
um novo compartimento com 80 litros 
embaixo do assento do passageiro, ofe-
recem espaço extra para os ocupantes 
acomodarem seus pertences. 

IVECO DAILY 2022 EVOLUI COM ALTA 
TECNOLOGIA MANTENDO A ROBUSTEZ
QUE O DESTACA NO SEGMENTO
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COLÔMBIA
GUILHERME ARAUJO

MAIS DE 80 TONELADAS DE PRODUTOS 
COLOMBIANOS SÃO VENDIDOS NA CEAGESP
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A Colômbia é um país no extre-
mo norte da América do Sul, com 
uma área de 1.038.700 km², e faz 
fronteira com o Brasil, além da Ve-
nezuela, Equador e Peru. 

O país tem a segunda maior 
população da sul-americana com 
aproximadamente 46,4 milhões de 
habitantes. Tendo suas principais 
cidades: Bogotá (capital), Cali, Me-
dellín e Barranquilla. 

O país apesar de situar-se em 
uma região de clima quente, ele 
não possui clima estritamente tro-
pical, mas apresenta diversidade de 
temperaturas, determinadas princi-
palmente pelo sistema montanhoso 
dos Andes. 

O país adotou a estratégia de 
promoção turística de dividir-se em 
seis macrorregiões: Andes Orien-
tais e Ocidentais, Pacífico, Maciço, 
Grande Caribe e Amazonia-Orino-
quia. No Grande Caribe e no Pacífi-
co você encontra ofertas turísticas 
de sol e praia, ideal para o verão. 
No Maciço e na Amazonia você en-
contra ofertas turística de aventura, 
contato com natureza e animais. 
Ideal para quem busca explorar. 
Por último, nos Andes Orientais e 
Ocidentais você encontra oferta tu-
rística cosmopolita, como Bogotá 
e Medellín. Ideal para quem gosta 
de visitar grandes centros urbanos 
e também as pitorescas cidades de 
interior, que entregam muita cultu-
ra e acolhimento.  

O país também é um exemplo de 
conservação ambiental, se posicio-
nando entre os 15 países no ranking 
mundial com maior área de cober-
tura floresta, além de ser o segundo 
país mais biodiversa do mundo (1° 
colocado em diversidade de aves 
e orquídeas). O que estimula o tu-
rismo ecológico na observação de 
aves, turismo de aventura, ainda 
comtempla com visitas e estadias 
nas belíssimas fazendas de café do 
país.   

Complementado com o seu rit-
mo colombiano mágico e a sua rica 
gastronomia. É reforçado o quão 
multiverso é a Colômbia e o quão 
atrativa pode ser, para diversos ti-
pos de turismo. 

O ano de 2019 foi de números 
recordes para o turismo na Colôm-
bia. O total de visitantes não-re-
sidentes chegando ao país foi de 
4.515.932, um crescimento de 2,7% 
em comparação a 2018. 

"Apesar disso, enfrentamos 
uma situação sem precedentes, na 
qual fomos forçados a agir de for-
ma oportuna para encontrar alívio 
que permita às agências de viagem 
subsistir e manter seus negócios em 
funcionamento", afirmou à ministra 
do Comércio, Indústria e Turismo, 
Maria Ximena Lombana. 

Economia
Colômbia tem aumento anual consi-

derável no PIB do País
A economia colombiana é baseada, 

principalmente, na agricultura e na pe-
cuária. O país é considerado o terceiro 
mais rico do continente, perdendo ape-
nas para o Brasil e para a Argentina. 

Seus recursos naturais são abundan-
tes. Outros produtos agrícolas bastante 
cultivados são: cana-de-açúcar, banana, 
arroz, milho, cacau, fumo, mandioca, al-
godão, entre outros. 

Embora importe alguns produtos ali-
mentícios, a Colômbia é autossuficiente 
devido a sua alta produtividade. A pecu-
ária do país é favorecida pelas planícies, 
onde são criados bovinos, caprinos, e 
equinos. A suinocultura e a criação de 
aves também são importantes para a 
economia colombiana. A indústria co-
lombiana produz alimentos, bebidas, 
roupas, couro, máquinas e transportes.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Co-
lômbia é de 271,3 bilhões USD e vem 
crescendo consideravelmente. No ter-
ceiro trimestre de 2021 avançou 13,2%, 
corrigidos os efeitos sazonais, na com-
paração com igual período do ano pas-
sado. A informação foi divulgada pelo 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), órgão oficial de 
estatísticas do país, em uma leitura pre-
liminar do dado.

A expansão no segundo trimestre foi 
liderada pelo varejo, incluindo transpor-
te e serviços de alimentação, manufatu-
ra e construção, que cresceram 40,3%, 
32,5% e 17,3%, respectivamente, disse 
a DANE.

A economia colombiana deve crescer 
6,8% este ano, de acordo com analistas. 
A equipe técnica do banco central do 
país aumentou sua previsão de PIB para 
o ano todo para 7,5%, ante 6% anterior-
mente.

A agricultura colombiana correspon-
de a 6% do PIB do país e a Colômbia é o 
segundo maior exportador de flores do 
mundo. O clima tropical da Colômbia e 
a qualidade do solo são duas das razões 
pelas quais suas flores são famosas em 
todo o mundo. Cerca de 95% da produ-
ção é destinada para o mercado inter-
nacional. A floricultura gera uma receita 
significativa em moeda estrangeira para 
a Colômbia. Em termos de países que 
recebem flores colombianas, os Estados 
Unidos, com uma participação de mer-
cado de 78%.

De acordo com os dados da ProCo-
lombia - entidade encarregada de pro-
mover o país como destino turístico, 
atrair investimento direto e promover 
as exportações não tradicionais, entre 
janeiro e novembro de 2020, as expor-
tações de flores colombianas chegaram 
a  US$1.393 milhões.

Central de Abastecimento da Co-
lômbia – Corabastos

Em 20 de julho de 1972, com 49 anos 

de história, a Central de abastecimento 
da Colômbia foi inaugurada e, desde en-
tão, ela foi pioneira no comércio agrícola 
do país. A Corporação de Abastos de Bo-
gotá SA- CORABASTOS, é uma empresa 
de ordem nacional, de economia mista 
vinculada ao Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, ao Governo de 
Cundinamarca e à Prefeitura de Bogotá. 

Em um espaço amplo de mais de 420 
mil metros quadrados, as entidades que 
fazem parte dos acionistas de o setor 
oficial possuem 47,92% do total das par-
ticipações, com 52,08% correspondendo 
ao setor de comércio. De acordo com a 
Companhia, somente, ano de 2019, fo-
ram comercializados algo em torno de 
77 mil toneladas. 

Corabastos significa desenvolvimen-
to, produção e alimentação, uma em-
presa feita para servir com uma missão 
louvável, é a despensa de todos os pro-
dutos agrícolas que chegam ao país, pois 
através dos produtores, trabalhadores e 
comerciantes, permitem que os alimen-
tos cheguem ao país. todas as casas 
colombianas. " Argumentou Mauricio 
Arturo Parra Parra, Gerente Geral da Co-
rabastos S.A.

Relação Comercial Colômbia & Brasil
Ações entre os dois países nunca es-

tiveram tão próximas na balança comer-
cial

As importações vindas do país lati-
no-americano no ano de 2020 foram 
de certa forma bastante consideráveis, 
se for levado em conta que o país é um 
parceiro comercial de bastante impor-
tância do Brasil e isso se deve ao fato de 
sermos vizinhos. 

De acordo com os dados levantados 
pela Comexstat, que é um sistema para 
consultas e extração de dados do comér-
cio exterior brasileiro, no ano de 2020 as 
importações colombianas para o Brasil 
ficaram na 24ª colocação no ranking de 
importadores parceiros do Brasil. Em 
números, no ano de 2020, o Brasil de-
sembolsou US$ 1,31 bilhão em produtos 
que foram importados da Colômbia para 
o nosso país. Sendo que este ano, em 
2021, já contabilizou US$ 1,56 bilhão. 

A Colômbia é uma alternativa para 
quebrar a dependência brasileira da na-
ção vizinha na região que seria a Argen-
tina. De acordo com dados da Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério da 
Economia, a Colômbia foi o destino de 
1,1% das exportações realizadas pelo 
Brasil em 2020, acumulando US$ 2,3 bi-
lhões de produtos vendidos para o país 
vizinho.

Vale ressaltar que recentemente, 
mais uma parceria firmada entre os go-
vernos da Colômbia e do Brasil pode in-
crementar as exportações e transações 
comerciais entre os dois países. Na ter-
ça-feira (19), a visita oficial do presiden-
te colombiano, Ivan Duque, ao País cul-
minou na adesão de acordos bilaterais, 
entre eles um memorando de entendi-

mento para fomentar e promover as 
exportações e investimentos.  

Assinado pelos presidentes da 
Agência de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil), 
Augusto Pestana, e da entidade ho-
móloga colombiana ProColombia, 
Flavia Trujillo, o Memorando de En-
tendimento tem como objetivo es-
tabelecer cooperação entre as duas 
partes, promovendo o intercâmbio 
comercial entre empresas, as melho-
res práticas de promoção de exporta-
ções e o fomento de investimentos.  

Floricultura
Flores colombianas dominam ter-

ritório brasileiro
Existem diversos tipos de flores 

que são cultivadas na Colômbia, os 
principais tipos são: cravos, astromé-
lia, Margaridas, Crisântemos, além 
dos diversos tipos de samambaia. Na 
parte costeira do país, também é co-
mum encontra flores exóticas, e nas 
partes médias do país é comum en-
contrar as belas orquídeas.

Já as rosas colombianas são des-
taques mundialmente. Só para se ter 
uma ideia, a principal diferença  está 
no tamanho dos botões ,que medem 
aproximadamente 11 cm quase o do-
bro das rosas brasileiras.

“Por seu tamanho superior e sua 
excelente duração, as rosas colom-
bianas vêm sendo muito usadas na 
decoração de ambientes, buquês de 
flores e nos mais diversos tipos de 
arranjos florais”, conta a proprietária 
da Nó de Pinho, Daiane Saviato Van-
derlinde.

“A rosa colombiana é sinônimo de 
elegância e sofisticação. Serve, inclu-
sive, como uma opção muito espe-
cial de presente para lembrar o Dia 
Internacional da Mulher, no próximo 
dia 8 e março”, completa Daiane.

Comandada por um dos grandes 
responsáveis pelo desenvolvimento 
do mercado nacional, a Zeker hoje é 
um dos maiores importadores de Ro-
sas, Gypsofila e Astromélia do Brasil. 
A Zeker trabalha com os melhores 
produtos e fazendas na Colombia.

A maior floricultura online do 
Brasil, a Giuliana Flores lançou, em 
2017, sua própria versão da rosa en-
volta por uma redoma de vidro do fil-
me A Bela e a Fera. Batizada de "rosa 
encantada", a novidade é uma flor 
natural importada do país colombia-
no. Segundo o presidente da Giulia-
na Flores, o investimento no projeto 
foi de R$ 400 mil na época para im-
portar as rosas da Colômbia. Sendo 
que as vendas explodiram logo no 
primeiro mês, com aumento de fatu-
ramento de 12%.
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JE – Como está a relação comercial 

envolvendo os dois países: Brasil e Co-
lômbia?

Nicolas - Com mais de 100 anos de 
história de relações bilaterais entre os 
dois países, eles se mantiveram enqua-
drados na cordialidade e na cooperação 
conjunta ao longo dos anos. No entanto, 
nas últimas décadas, elas foram fortale-
cidas no trabalho de proximidade e coo-
peração, o que resultou no aumento dos 
fluxos bilaterais de investimento, comér-
cio e turismo.

Por um lado, até o momento, mais de 
100 empresas brasileiras estão estabele-
cidas na Colômbia. De acordo com estu-
do da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (APEX), a 
Colômbia se tornou o país mais atraente 
da região para as empresas brasileiras e 
o segundo no mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos.

Além disso, o comércio bilateral au-
mentou consideravelmente nos últimos 
anos. A assinatura do Acordo de Com-
plementação Econômica Colômbia-Mer-
cosul (ACE 72) firmado em 2017, tem 
sido um grande esforço para aumentar 
essa dinâmica comercial. Esse acordo vi-
rou uma das principais ferramentas para 
o desenvolvimento de novos negócios 
entre ambos os países. Vale a pena lem-
brar que o ACE 72 é uma evolução do 
acordo ACE 59, que tinha sido assinado 
em 2004. Hoje, praticamente o 98% dos 
produtos estão liberados com preferên-
cia tarifaria facilitando a comercialização 
de mercadorias. 

Adicionalmente, a Comissão de 
Acompanhamento do Comércio da Co-
lômbia e do Brasil continua trabalhan-
do no aprofundamento das condições 
de acesso previstas no referido acordo, 
principalmente nos setores automotivo, 
têxtil e agrícola. 

JE – Quais são os principais alimen-
tos que a Colômbia encaminha ao Bra-
sil?

Nicolas - Para responder essa per-
gunta, é importante lembrar que a 
missão da ProColombia é focada na 
promoção de exportações não minero-
-energéticas, não fazemos promoção de 
exportações com mineração e petróleo. 
Como eu dizia agora há pouco, é impor-
tante destacar a ferramenta do Acordo 
ACE 72 entre a Colômbia e o Mercosul. 
Desde a assinatura do acordo em 2017 
as exportações da Colômbia para o blo-
co econômico está se mantendo em mé-
dia, acima de 1 bilhão de dólares.  Brasil 
é o principal destino de exportação do 
bloco, com uma média ao redor de 750 
milhões de dólares ao ano, o qual repre-
senta os 75% do total de exportações 
neste mesmo período.

Durante 2020, as exportações não 
minero-energéticas alcançaram um va-
lor de USD 807,1 milhões e mostraram 
um decrescimento de 0,7% frente ao 

registrado em 2019. Esse decrescimento 
evidencia o efeito da pandemia, e o im-
pacto ao comércio, o qual estamos recu-
perando. Contudo, no decorrer de 2021, 
entre janeiro e setembro, as exportações 
mostraram um comportamento positi-
vo, alcançando USD 804,8 milhões, e um 
crescimento frente ao mesmo período 
de 2020 em 43%. Independentemente 
das análises que possam ser feitas fren-
te aos dados. É importante sinalizar que 
novamente o comércio vem se recupe-
rando e tomando o dinamismo que car-
regava antes do início da pandemia. 

Os principais produtos de exportação 
da Colômbia ao Brasil são concentrados 
nos setores, que denominamos Quími-
cos e ciências da vida, que representa 
em média os 72% do total de produtos 
enviados desde a Colômbia, seguida por 
Metalmecânica e outras indústrias com 
15%, e Agroindústria com 11%. Durante 
2020, a cadeia de Químicos e ciências da 
vida registrou exportações de USD 571 
milhões. No ocorrido entre janeiro-se-
tembro de 2021, os produtos Químicos 
e de ciências da vida continuaram lide-
rando as exportações para este mercado 
com USD 601 milhões e um crescimento 
de 48,5% frente ao mesmo período de 
2020. Em outras palavras, os principais 
produtos se concentram em insumos 
para a indústria, principalmente em 
produtos como azeites e gorduras, para 
a indústria da padaria, ou também resi-
nas e polímeros na indústria da borra-
cha. Além disso, os químicos orgânicos 
e inorgânicos. 

Desde os produtos agroindustriais, 
podemos destacar o aumento conside-
rável das frutas exóticas como as: gra-
nadilla, la uchuva (physallis) e a pitaya 
amarilla. Estas frutas ganharam um 
terreno importante entre os consumi-
dores de produtos exclusivos, que estão 
sempre buscando experimentar novos 
sabores. Adicionalmente, temos visto a 
tendência do uso deste tipo de frutas, 
principalmente a physallis, nos diferen-
tes eventos sociais como casamentos, 
batizados, aniversário e outros.  

JE – Por conta da pandemia, como 
vocês se adaptaram para atender todas 
as demandas?

Nicolas - Igual que todas as empre-
sas, governos, organizações e em geral 
todas as pessoas, nós tivemos que res-
ponder muito rápido à nova realidade. 
Lembro que para março de 2020 tínha-
mos já programado o maior encontro de 
negócios organizado por nós anualmen-
te, a Macro Rodada de negócios. Justo 
antes de começar, as fronteiras se fecha-
ram e se tornou inviável realizar o even-
to presencialmente. Tivemos somente 
um fim de semana para tomar uma de-
cisão e optamos por realizar o evento 
de maneira virtual. Toda nossa equipe 
se concentrou em juntar a oferta e a de-
manda através das ferramentas tecnoló-

gicas que contávamos e assim já fomos 
nos acomodando as novas circunstân-
cias. Claramente não sabíamos que essa 
virtualidade se tornaria nossa realidade 
durante tantos meses e que inclusive 
hoje se posiciona como uma opção viá-
vel para continuar desenvolvendo novos 
negócios. 

Durante esta época também foi es-
sencial o apoio às empresas colombia-
nas que estavam enfrentando diferentes 
situações que se apresentaram frente ao 
comércio internacional, tanto aquelas 
que apresentaram maiores dificuldades, 
como as empresas que conseguiram in-
crementar as suas vendas pela dinâmica 
natural da conjuntura. Durante 2020, 
sobre as exportações de frutas ao Bra-
sil caíram, dado que como comentava 
anteriormente, as frutas colombianas 
são consideradas exóticas e, portanto, 
sua comercialização se dificultou no de-
correr desta época. A baixa dos eventos 
também pressionou a pouca demanda 
deste tipo de frutas, e afetou a exporta-
ção de flores, particularmente as rosas 
colombianas que também são buscadas 
para enfeitar os eventos exclusivos que 
se realiza no país. 

JE – Há quanto tempo está no Brasil 
e à frente do escritório da ProColômbia, 
quais são suas reflexões sobre a impor-
tância das relações comerciais entre 
ambos os países? 

Nicolas - O ano que vem vou fazer 
3 anos, de muito aprendizados na con-
tinua exploração de oportunidades 
aqui no país. O Brasil é um continente 
de oportunidades. Em todas as cadeias 
existem opções para gerar encontros de 
negócios entre os países. A Colômbia 
tem muito do que aprender do Brasil, 
como também devemos seguir identifi-
cando oportunidades de sinergias entre 
os setores. 

Neste período de tempo, eu percebi 
a diversidade do mercado brasileiro, tal 
como a competitividade. Essa última as-
sociada em apresentar o Brasil como um 
jogador de tamanho mundial, que per-
mite identificar, como cada região vem 
se desenvolvendo divergentes econo-
mias complementarias para que o país 
caminhe ritmicamente. 

O Brasil não é um mercado que se co-
nheça rapidamente, é um mercado que 
requer estratégia e foco. O que é parte 
do nosso trabalho. Regionalizar o Brasil, 
priorizar e focar esforços. 

O Brasil é para as empresas Colom-
bianas o grande desafio da região, sendo 
este desafio o mercado que a Colômbia 
aposta para a consolidação das empre-
sas à nível internacional. 

Colômbia e Brasil, grandes aliados 
para o desenvolvimento.

JE ENTREVISTA 
NICOLAS 

CASASFRANCO 
JIMENEZ, 

DIRETOR DA 
PROCOLOMBIA 

NO BRASIL
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Fruta é rica em vitaminas do com-
plexo B

Uma das principais características da 
granadilla é o fato de ela ser composta 
por quatro vitaminas do complexo B! A 
combinação das vitaminas B1, B2, B3 e 
B9, faz com que a fruta seja uma exce-
lente fonte de energia, contribua para o 
bom funcionamento do metabolismo e 
tenha uma ação antioxidante no corpo 
(inibindo o efeito negativo dos radicais 
livres).

Por ser do gênero Passiflora, o ali-
mento também possui efeito calmante

Assim como o maracujá e outras 

frutas do gênero Passiflora, a granadilla 
também possui efeito calmante e é usa-
da para diminuir os sintomas de estres-
se e ansiedade, muito comuns no dia 
a dia. Suas propriedades atuam princi-
palmente no sistema nervoso central, 
agindo como um tranquilizante e rela-
xante muscular.

Fonte de ferro, granadilla pode aju-
dar a combater a anemia

Outro benefício da granadilla é que, 
por ser considerada uma fonte de fer-
ro, a fruta pode ajudar a combater a 
anemia - uma doença grave e muito 
comum em pessoas que apresentam a 

deficiência do mineral. Ele ajuda a man-
ter os níveis de hemoglobina em uma 
quantidade normal no organismo e me-
lhora o fluxo sanguíneo do corpo.

Fruta conta com benefícios da vita-
mina K

Importante para a saúde dos ossos 
e principalmente para impedir o surgi-
mento de hemorragias, a vitamina K é 
um nutriente abundante no maracujá 
colombiano. Consumir o alimento pode 
ser importante para prevenir tumores e 
doenças cardiovasculares, ajudando na 
coagulação do sangue e no processo de 
cicatrização do organismo.

Granadilla também possui proprie-
dades diuréticas e digestivas

Além de todos os nutrientes da fru-
ta, a granadilla também possui proprie-
dades diuréticas e digestivas. Elas aju-
dam a eliminar a retenção de líquidos 
no corpo - da mesma forma que outros 
alimentos diuréticos como a melancia, 
o pepino e o abacaxi - e atuam como 
um estimulante digestivo, prevenindo 
problemas como constipação e intes-
tino preso. Além de ajudar a controlar 
a acidez do estômago e a curar úlceras 
estomacais.

GRANADILLA, FRUTA 
TROPICAL COLOMBIANA 
SIMILAR AO MARACUJÁ

Após mais de cinco anos de tra-
tativas entre os governos do Brasil e 
da Colômbia, especialmente envol-
vendo autoridades fitossanitárias do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), a maçã bra-
sileira recebeu sinal verde e chega à 
mesa dos colombianos a partir desta 
semana. A primeira carga da cultivar 
Royal Gala, cerca de 41 toneladas, 
saiu de Vacaria (RS), na última sexta-
-feira, dia 28. A expectativa é que os 
carregamentos semanais sigam acon-
tecendo.

A abertura deste novo mercado 
anima o setor produtivo, pois é uma 
excelente alternativa para a exporta-

ção da fruta. “A Colômbia é um mer-
cado que importa em torno de 100 
mil toneladas de maçãs ao longo de 
todo o ano, diferente dos países do 
hemisfério norte, onde a janela fe-
cha em junho para a maçã brasilei-
ra”, comemora Celso Zancan, Diretor 
Comercial e Logística de Mercado 
Externo da Associação Brasileira de 
Produtores de Maçã (ABPM).

Segundo Jairo Carbonari, audi-
tor fiscal do Mapa no RS e chefe da 
Divisão de Defesa Agropecuária, as 
negociações com as autoridades fi-
tossanitárias da Colômbia foram ca-
pitaneadas pelo Departamento de 
Sanidade Vegetal do Ministério, com 

apoio destacado do adido agrícola 
brasileiro na Colômbia. Mais intensa-
mente desde a visita da Missão Ofi-
cial colombiana em março de 2020, a 
superintendência do Mapa no RS, em 
conjunto com a Associação Brasileira 
de Produtores de Maçã, represen-
tando o setor produtivo, e a Embra-
pa Uva e Vinho, buscaram atender as 
exigências fitossanitárias, especial-
mente relacionadas a pragas como 
a mosca-das-frutas, cochonilhas e a 
grafolita.

Para isso, foi elaborado um proto-
colo que garante que as maçãs bra-
sileiras exportadas para a Colômbia 
não levarão junto insetos pragas; 

esse protocolo contou com o apoio 
do pesquisador Adalécio Kovaleski, 
da Embrapa Uva e Vinho e dentre as 
recomendações estão ações de mo-
nitoramento no campo, associado ao 
tratamento das frutas ao frio, que ga-
rantem o controle das pragas.

“A abertura deste novo e impor-
tante mercado para a maçã brasilei-
ra só foi possível graças ao trabalho 
conjunto e articulado do setor pro-
dutivo, pesquisa e dos órgãos regu-
ladores para estabelecer o protocolo 
obrigatório para a exportação das 
frutas atendendo as exigências co-
lombianas”, avalia Carbonari.

BRASIL RECEBE SINAL VERDE PARA EXPORTAR MAÇÃS PARA A COLÔMBIA

especial

CONHECIDA COMO O MARACUJÁ DA COLÔMBIA OU APENAS COMO 
"MARACUJÁ DOCE", A GRANADILLA É UMA FRUTA TROPICAL 
BEM SIMILAR À FRUTA DA PAIXÃO! ELA TAMBÉM PERTENCE AO 
GÊNERO PASSIFLORA, POSSUI A CASCA AMARELADA, REDONDA 
E ESCORREGADIA E TEM UMA POLPA VISCOSA QUE APRESENTA 
UM SABOR DOCE E LEVEMENTE AZEDO, TÍPICO DAS FRUTAS 
CÍTRICAS. PARA CONHECER AINDA MAIS SOBRE ESSE ALIMENTO 
E SABER QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA GRANADILLA, DÁ UMA 
OLHADA NA MATÉRIA!
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Se o seu desafio é fazer 
sua marca e negócio 
chegarem no seu cliente, 
a gente te ajuda!

 Mais de 100 cidades e 100% digital

 Primeira mídia digital em caixas 
 eletrônicos

 Divulgue pra pessoas com dinheiro 
 na mão e aumente suas vendas.

Fale com a gente:
 
José Batista | Representante de Negócios
11 99630-6789 | jose.batista@tecban.com.br

Anuncie no 
Mídia Banco24Horas
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Há mais de dois meses, a exportação 
de carne bovina para a China foi sus-
pensa após a confirmação de casos do 
mal da vaca louca em Belo Horizonte e 
Mato Grosso. A doença, que atingiu fri-
goríficos das capitais, é desenvolvida em 
bovinos adultos e pode ser transmitida 
para o homem, sendo considerada fatal.

Apesar do veto chinês sobre a com-
pra de carne bovina, segundo o Indica-
dor de Comércio Exterior (Icomex) da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), as de-
mais commodities como minério de fer-
ro, soja e petróleo, representaram 70% 

das exportações do Brasil em setembro 
deste ano. A desvalorização da moeda 
brasileira é um dos fatores que vem in-
fluenciando neste cenário.

Segundo a professora de economia 
da Universidade Presbiteriana Macken-
zie, campus Campinas, Leila Pellegrino, 
o câmbio desvalorizado traz consequ-
ências positivas e negativas para o setor 
de exportação e econômico. "Ao mes-
mo tempo em que o real torna o preço 
das commodities mais competitivas no 
mercado internacional, também aumen-
ta os custos, em especial com artigos 

importados, fertilizantes e todos os su-
plementos agrícolas necessários para a 
produção. Isso acaba de alguma forma 
comprometendo o resultado a longo 
prazo", explica.

Em contrapartida, com o câmbio 
brasileiro desvalorizado, há um favore-
cimento das exportações dos commo-
dities. Por outro lado, dificulta-se o pro-
cesso de estabilização de preços no país, 
o que impacta na renda doméstica.

Pellegrino explica que o veto chinês 
é ruim para o cenário econômico, pois a 
China representa 60% da importação do 

mercado de carne bovina brasileira. No 
entanto, é possível reverter este quadro 
através dos cuidados sanitários mais rígi-
dos sobre o mal da vaca louca.

"Quando olhamos para outras com-
modities vemos que o mercado está 
aquecido. O Brasil continua tendo boas 
oportunidades no mercado internacio-
nal, em especial com o café, soja e ou-
tros itens que estão com preços em alta 
lá fora e são favorecidos de alguma for-
ma com o câmbio brasileiro", analisa a 
professora.

DESVALORIZAÇÃO DO 
CÂMBIO BRASILEIRO 
TRAZ DESAFIOS PARA 
EXPORTAÇÃO DE 
COMMODITIES
SEGUNDO ECONOMISTA DO MACKENZIE, MESMO COM A QUEDA 
DE VENDA PARA CHINA, O BRASIL CONTINUA COM BOAS 
OPORTUNIDADES DE EXPORTAÇÕES

As safras europeias de kiwi e maçã de-
vem alcançar produções de sobra para abas-
tecer o continente e mercados externos, en-
tre eles o Brasil, no fim deste ano.

Segundo Enrique Garcia, diretor de de-
senvolvimento de negócios da Rangel, a 
expectativa da empresa nesse cenário é 
embarcar pelo menos três vezes mais frutas 
da Europa para o país sul-americano em re-
lação ao ano passado. “Tudo leva a crer que 
teremos uma boa temporada. Ainda não 
sabemos qual será o consumo na Europa. 
Os fretes também devem oscilar um pouco, 
mas o quadro geral está dado”, analisa.

Com a boa produção voltada à expor-
tação na Itália, Suíça, Áustria e Espanha, a 
maçã deve ter plena disponibilidade no Bra-
sil a partir da segunda semana de outubro. A 
boa floração na Polônia e na Alemanha, que 
costumam abastecer a Europa, deve ainda 
incentivar o produtor italiano e espanhol a 
priorizar negócios no exterior, geralmente 
mais rentáveis.

FRUTAS CHEGAM AO BRASIL SEM INTERCORRÊNCIAS NA 
LOGÍSTICA, APESAR DA FALTA DE CONTÊINERES; RANGEL 
LOGISTICS SOLUTIONS ESPERA EMBARCAR TRÊS VEZES MAIS 
VOLUMES EM RELAÇÃO À 2020

exterior

KIWI E MAÇÃ TÊM BOAS
SAFRAS NA EUROPA

Já o kiwi teve boas safras na Itália e 
na Grécia. Esses países devem ser os 
principais fornecedores ao Brasil a partir 
da terceira semana de outubro, após a 
safra chilena ter enfrentado sucessivas 
geadas e mal ter fruta para abastecer o 
mercado local.

Nesse cenário de plena disponibilida-
de das frutas, a programação da Rangel 
é trazer contêineres frigorificados da Es-
panha (todas as cargas de frutas, além 
de verduras e legumes), da Itália (maçã 
e kiwi) e de Portugal (maçã e pera portu-
guesa) no triplo da movimentação reali-
zada em 2020.

A empresa se antecipou para fazer 
acordos com armadores marítimos para 
garantir a disponibilidade do equipa-
mento, responsável por prolongar a vida 
útil da fruta, evitando que ele seja dire-
cionado para outras rotas ou absorvido 
no transporte de proteína animal.



A Artecola esteve presente no re-
torno do principal evento do setor de 
fruticultura do Brasil. A empresa com 
estande na Expofruit - Feira Interna-
cional da Fruticultura Tropical Irriga-
da, nos dias 24 a 26/11. A exposição 
teve com área total de 15 mil m2, na 
Estação das Artes, em Mossoró (RN). 
O evento foi dirigido a fornecedores 
e produtores do Brasil e exterior. A 
programação com palestras, rodadas 
de negócios nacionais e internacio-
nais, cursos e minicursos.

Com nova identidade visual, a Ar-
tecola também apresentou na Expo-
fruit sua nova marca de produtos. O 
nome Afix agora identifica todas as 
linhas da Artecola, no Brasil e no ex-
terior. 

Para o setor de frutas, o destaque 
foi a linha Afix Hot Melt 2050, espe-
cialmente criada para o segmento. 
"É um adesivo que pode representar 

grande economia para o produtor 
por gerar perda quase zero por pro-
blemas na colagem. Neste momento 
de retomada, queremos celebrar a 
produção com nossos clientes. Nós 
acreditamos na força da agricultura", 
afirma Fernando Cardoso, Gerente 
de Mercado.

O Afix Hot Melt 2050 torna mais 
simples o processo de armazenamen-
to e transporte. "O produto suporta 
as altas temperaturas dos galpões, 
que às vezes chega a 44° Celsius. Ao 
mesmo tempo, resiste bem às câma-
ras frias, onde as frutas são armaze-
nadas", ressalta Jânio de Souza Dias, 
vendedor técnico que atua na região. 
"Ele cristaliza rápido no calor e é fle-
xível nas temperaturas mais baixas. 
Além disso, rende de 3 a 5% mais que 
as opções hoje existentes no merca-
do."

ARTECOLA ACREDITA 
NO SETOR DE FRUTAS E 
MARCA PRESENÇA NA 
EXPOFRUIT 2021
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Relatório divulgado pelo Pro-
Chile, instituição do Ministério 
das Relações Exteriores do Chile, 
aponta que o Brasil  é o segundo 
maior mercado em crescimento 
para a pesca e a aquicultura chi-
lenas.

Entre janeiro e outubro de 
2021, o volume de exportação foi 
na ordem de US$ 573 milhões, alta 
de 59,7% comparado ao mesmo 
período do ano passado. A perfor-
mance positiva se deve, principal-
mente, salmão e truta, que, juntos 
somaram US$ 552 milhões, 63,8% 
a mais que no ano passado, segui-
dos por óleos de peixe, com US$ 
9 milhões, crescimento de 22,8% 
e merluzas com volume de US$ 1 
milhão e registrou alta de 180,8%. 

Os Estados Unidos registram o 
primeiro lugar como mercado que 
mais cresceu nos primeiros dez 
meses de 2021 com exportações 
na ordem de US$ 2.106 milhões, 

alta de 28,6% atribuídos ao sal-
mão/truta, bacalhau e mexilhões. 

Exportações gerais 
Pesca e aquicultura é um dos 

macro setores que mais cresceu 
nas exportações, globalmente, no 
período, ocupando a quinta posi-
ção entre os setores que tiveram 
desempenho superior ao ano de 
2020. O levantamento engloba o 
período de janeiro a outubro de 
2021, com a soma de US $ 5.732 
milhões, alta de 11,1% comparada 
ao ano anterior.

Os setores que registraram 
maior crescimento foram salmão e 
truta, com um total de US$ 4.166 
milhões, alta de 14,8%; cavalinha 
com US$ 264 milhões, alta de 51%; 
mexilhões com US$ 247 milhões, 
alta de 11,2%; e bacalhau com US$ 
45 milhões, crescimento de 77%. 

EXPORTAÇÃO DE PESCA E FRUTOS DO MAR 
DO CHILE PARA O BRASIL CRESCE EM 2021
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O clima de Natal já está ar e promete 
ser ainda mais brilhante esse ano. Isto 
porque a pandemia dá sinais de que 
está mais sob controle, o que traz oti-
mismo em relação à retomada dos en-
contros familiares. No Ceaflor, o grande 
mercado flores, plantas e acessórios 
para decoração da região de Holambra, 
as mercadorias já estão sendo distribu-
ídas para todos os estados do país, com 
volume até 40% maior que em 2020.

Em relação aos preços, as flores e 
plantas típicas da época, como tuias e 
poinsétias, estão cerca de 15% mais 
caras devido ao aumento do custo dos 
insumos e embalagens e, principalmen-
te, do frete, que sofreu frequentes rea-
justes ao longo do ano. Já os objetos de 
decoração de Natal e festa de Reveillon, 
que na grande maioria são importados, 
os valores foram mantidos nos patama-
res do ano passado, época em que já 
tinha havido uma grande oscilação do 
dólar.

Para o produtor de tuias, Gustavo 
Bueno, 2020 já foi um ano atípico, com 

vendas aquecidas em função da pan-
demia, pois, estando mais em casa, as 
pessoas se aproximaram das plantas e 
buscaram por árvores naturais para de-
corações de fim de ano, as quais permi-
tem o cultivo após as festas. Este ano, 
o hábito se manteve e as vendas estão 
40% maior que em 2020. “Temos tuias 
de todos os tamanhos, desde 60 cm até 
3 metros de altura, e tudo o que colo-
camos à venda o mercado absorve”, co-
memora o produtor.

A poinsétia é a famosa “flor do Na-
tal”, conhecida também como “bico 
de papagaio”. Tradicional nos arranjos 
natalinos, essa flor também não deve 
faltar no mercado este ano, pois mes-
mo na pandemia, os produtores manti-
veram o nível de produção e alguns até 
aumentaram. O produtor Paulo Masa-
to Fujiwara conta que há cerca de três 
anos ele não aumenta a produção, mas 
tem conseguido escoar tudo o que é 
produzido, ratificando a grande deman-
da pelo produto nesta época.

NATAL 2021 PROMETE SER “BRILHANTE” 
PARA O SEGMENTO DE FLORES, PLANTAS 
E ACESSÓRIOS PARA DECORAÇÃO

PROCURA POR TUIAS, AS 
ÁRVORES DE NATAL NATURAIS, 
CRESCE ATÉ 40%. IDEIA É 
DECORAR COM BOLAS, LUZES E 
ENFEITES DIVERSOS E DEPOIS 
REAPROVEITAR A PLANTA 
PARA CULTIVO EM VASO OU 
DIRETAMENTE NO SOLO

natal

O Brasil não produz uma quantida-
de suficiente para abastecer o cenário 
interno. De acordo com as informações 
do relatório da Embrapa, por enquanto, 
não existem dados oficiais sobre área 
cultivada e produção, entretanto, es-
tima-se que sejam cultivados algo em 
torno de 3,5 mil hectares, com produ-
ção anual que pode chegar a 40 mil to-
neladas.

Por isso, é necessária a importação 
da fruta. Anualmente, são importadas 
apenas cerca de 10.000 toneladas de 
ameixa de países próximos ao Brasil, en-
quanto as exportações não ultrapassam 
a marca de 400 kg por ano.

“Para as ameixas e frutas de caroço, 
por sua vez, a sazonalidade represen-
ta a concentração de vendas, mas com 
um programa de importação podemos 
atender a um período maior de meses 

do ano (pois, quando não temos a fruta 
nacional, importamos”, ressalta o enge-
nheiro agrônomo e gestor em negócios, 
Leonardo Miyao.

Países como Estados Unidos, China, 
Romênia, Rússia, Argentina e Chile são 
alguns dos maiores produtores da fru-
ta. Este por último, o Chile é o principal 
fornecedor de frutas secas para o Bra-
sil, o que representa algo em torno de 
24% do total que é importado do país 
chileno.

Segundo os últimos dados disponí-
veis do IBGE, o estado maior produtor 
brasileiro de ameixa é o Rio Grande do 
Sul com uma média anual de 10 mil 
toneladas, seguido por Santa Catarina 
com 7,3 mil toneladas, São Paulo com 
6 mil toneladas, Paraná com 5,6 mil to-
neladas e Minas Gerais com 1,6 mil to-
neladas.

AMEIXAS: 
IMPORTADAS 
VS NACIONAL
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NESP PARTICIPA DE MISSÃO 
EMPRESARIAL EM NOVA YORK A 
CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO
NOVO ENTREPOSTO DE SÃO PAULO ESTEVE AO LADO DE EMPRESAS DE VÁRIOS SETORES DA ECONOMIA PAULISTA EM ENCONTROS COM 
INVESTIDORES E PRESTIGIANDO A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA INVESTSP

A missão empresarial cumpriu 
agenda de 4 dias nos Estados Uni-
dos, incluindo encontros com gru-
pos investidores, visitas e a inau-
guração do escritório da InvestSP. 
Rafael Benassi, representante do 
NESP, agradeceu e ressaltou a rele-
vância do convite feito pelo gover-
no do Estado, através da Agência 
Paulista de Promoção e Investi-
mentos, para integrar o grupo. “O 
convite que recebemos comprova 
a importância e solidez do projeto 
NESP. Pudemos não apenas conhe-
cer o novo escritório internacio-
nal da InvestSP, como apresentar 
o Novo Entreposto de São Paulo a 
grupos investidores internacional 
interessados na América Latina”. 

“São Paulo é um grande parcei-
ro comercial da América do Norte. 

Além disso, o Estado é referência 
em agronegócio, inovação, eco-
nomia criativa e vários outros se-
tores, com capacidade para com-
petir e conquistar mercados em 
qualquer lugar do planeta. Logo, 
nada mais justo que estreitar la-
ços com os países do continente, 
em especial os Estados Unidos, a 
maior economia do mundo, um 
país cujos investimentos no Brasil 
cresceram quase 70% nos últimos 
anos e cujas afiliadas empregam 
quase 600 mil brasileiros”, disse 
o presidente da InvestSP, Gustavo 
Junqueira.

Já no segundo dia da Missão, 
Rafael Benassi teve a oportunida-
de de apresentar o projeto NESP 
a uma plateia de investidores. As 
características do Novo Entrepos-

to de São Paulo com relação à sua 
estrutura física e localização, além 
das projeções de expansão do PA-
DESP deixaram a audiência entu-
siasmada. “O retorno que temos 
a cada apresentação do NESP para 
plateias especializadas, nos dá a 
certeza de que estamos no cami-
nho certo e que o novo entrepos-
to será posicionado entre os mais 
modernos do todo o mundo”. 

Ao longo dos quatro dias de 
programação, o representante do 
NESP participou de reuniões com 
grandes investidores Globais como 
o Citi,  o banco Goldman Sachs e 
o Tishman Speyer. Participaram da 
missão o governador João Doria, 
o presidente do InvestSP Gustavo 
Junqueira e o prefeito da capital 
Ricardo Nunes, além dos secretá-

rios de Estado Júlio Serson (Rela-
ções Internacionais), Patrícia Ellen 
(Desenvolvimento Econômico) e 
Henrique Meirelles (Fazenda), e  
outros empresários paulistas.

O Governo do Estado fez um ba-
lanço positivo da missão empresa-
rial em Nova York, coordenada pela 
InvestSP (Agência Paulista de Pro-
moção de Investimentos e Compe-
titividade). Foram contabilizadas 
14 reuniões do grupo de empre-
sários com investidores e execu-
tivos norte-americanos. Segundo 
os organizadores da comitiva de 
São Paulo, “a iniciativa estreitou 
o intercâmbio entre o empreende-
dorismo paulista e o mercado dos 
EUA e expandiu a internacionaliza-
ção da economia estadual.”
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São os votos
 do NESP para 2022! 

Paz, Saúde e

Prosperidade!




