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REGIÃO DE 
PIEDADE É UM 
DOS PRINCIPAIS 
FORNECEDORES 
DE ALCACHOFRA 
PARA A CEASA 
DE SP

As principais cidades que encami-
nham para a Central de abastecimento 
de São Paulo, são os municípios de Pie-
dade, que corresponde a uma parcela 
significativa de 97% e Ibiúna com o res-
tante de 3%.

São diversas empresas que traba-
lham com esse tipo de produto. A Azul 
Comercial Agrícola, por exemplo, foi 
criada em 1968. Localizada no Pavilhão 
APB – Box 152, muito tradicional no 
mercado, a empresa é uma das diversas 
que comercializam alcachofra, sendo 
que Azul Comercial trabalha com esta 
hortaliça desde que ela foi inaugurada.

Segundo a tabela da Sazonalidade 
produzida pela Ceagesp, a partir do mês 
de agosto o produto se encontra com 
uma movimentação forte no mercado. 
Isso significa, por exemplo, que o preço 
fica mais em conta para o consumidor.

ÍNDICE CEAGESP INICIA 2022 EM ALTA DE 2,72%

O índice de preços da CEAGESP encerra 
o mês de janeiro em alta de 2,72%. O setor 
de Frutas apresentou queda de 4,28%, com 
os demais setores apresentando elevação: 
Pescados, Diversos, Legumes e Verduras. 
O destaque ficou para este último, que 
registrou aumento de 32,76%, em virtude 
do calor intenso entremeado por fortes 
chuvas e também por conta da recuperação 
de preços das verduras, que fecharam 2021 
com queda. Influiu ainda nesse valor o 
aumento dos custos de produção.

Em janeiro, o setor de Frutas apresentou 
queda de 4,28%. As principais reduções 
ocorreram nos preços do figo (-33,4%), 
da carambola (-29,0%), do abacate geada 
(-27,3%), do mamão formosa (-26,4%) 
e da uva niágara (-26,3%). As principais 
altas ocorreram com coco verde (38,0%), 
kiwi estrangeiro (20,45%), manga Tommy 
(18,9%), mamão havaí (18,3%) e maçã Fuji 
(18,0%).

O setor de Legumes registrou alta de 
19,88%. Os maiores aumentos de preços 
foram os do chuchu (109,3%), da cenoura 

(91,3%), do cará (79,8%), do quiabo 
(51,3%) e da abobrinha italiana (45,25%). 
As principais baixas se deram nos preços 
da abóbora seca (-33,8%), dos pimentões 
vermelho e amarelo (-15,6% e -11,1%, 
respectivamente), e dos tomates italiano 
e achatado “Carmem” (-8,1% e -4,77%, 
respectivamente).

O setor de Verduras apresentou alta de 
32,76%. Os principais aumentos ocorreram 
com o coentro (189%), com a alface 
crespa (93,2%), com o rabanete (77,1%), 
com a rúcula (69,6%) e com as alfaces 
hidropônicas, que registraram 62,6%. As 
maiores baixas ocorreram nos preços da 
cebolinha (-5,7%) e do milho verde (-2,8%).

O setor de Diversos apresentou alta de 
3,36%. As principais altas ocorreram nos 
preços da cebola (18,8%), da batata lavada 
(17,5%) e da batata asterix (12,1%). As 
principais baixas ficaram por conta do coco 
seco (-5,1%), do alho argentino (-5,0%) 
e dos ovos brancos (-2,8%) e vermelhos 
(-1,7%).

O setor de Pescados apresentou 

aumento de 3,05%. As principais altas 
ocorreram nos preços da pescada-goete 
(27,6%), da betarra (27,5%), do cascote 
(24,9%), do namorado (16,4%) e do peixe-
espada (12,1%). As principais baixas se 
deram nos preços da cavalinha (-45,1%), da 
tainha (-22,6%), da lula congelada (-15,6%), 
do robalo (-3,1%) e da sardinha congelada 
(-2,9%).

Tendência do Índice
O Índice CEAGESP fechou o mês de 

janeiro em alta, influenciado pelo aumento 
dos preços nos setores de Legumes e 
Verduras. Os principais motivos das altas são 
a elevação do custo de produção (insumos 
são cotados em dólar) e a concorrência 
com a produção de grãos pelos insumos, 
o que se refletiu na reposição das quebras 
ocorridas em 2021, que ainda refletem no 
mercado. 

O ciclo meteorológico gerou o calor 
elevado e as chuvas recentes, principalmente 
quando ocorrem fortes, diárias e contínuas. 
Com isso, houve encharcamento de solo e 

prejuízo aos produtos na forma de perda 
de qualidade, dificuldade de colheita e, 
consequentemente, aumento dos preços. 

Já o setor de Frutas recebeu a entrada 
da safra da estação, aumentando a 
variedade de produtos ofertados ao 
mesmo tempo que a demanda diminuiu 
em relação a dezembro, em virtude da 
retração do consumo dos produtos de 
época e das férias escolares, fatores que 
colaboram com a queda dos preços. A 
previsão dos meteorologistas para o mês 
em curso é de continuidade das chuvas, 
com possibilidade de precipitações fortes, 
em quantidades um pouco maiores para 
a região Sudeste devido à formação de 
zonas de convergência influenciadas pelo 
fenômeno La Niña.

Mesmo com muita chuva e 
temperaturas altas, características desta 
época do ano, a tendência para o mês de 
fevereiro é de estabilização dos preços das 
frutas e possível elevação dos preços de 
verduras e legumes caso as chuvas sejam 
persistentes nas regiões produtoras.

ceagesp
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NOVA TECNOLOGIA FACILITA 
COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 
QUÍMICOS, EM ESCASSEZ NO BRASIL

A crise de energia que atingiu 
os principais países produtores 
e exportadores de fertilizantes e 
defensivos do mundo também afeta 
o Brasil já neste ano. É que o País é o 
quarto maior importador e depende 
do mercado internacional para suprir a 
demanda de insumos agrícolas. Apenas 
em 2020, conforme a Associação 
Nacional para Difusão de Adubos (Anda), 
85% dos produtos utilizados naquele 
ano foram importados. Paralelamente, 
é nacional o quarto lugar no ranking 
de maior produtor de grãos do mundo, 
conforme a Embrapa (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária). E as notícias 
para o setor não são nada animadoras. 
Em novembro, por exemplo, a Rússia, 
de quem o Brasil importou quase 
oito milhões de toneladas de adubos, 
anunciou que vai limitar as exportações 
de fertilizantes. No mundo, a escassez 
encarece as safras, eleva os preços quase 

que na vertical e trará mais inflação à 
mesa já em 2022.

Pensando em contribuir para 
resolver de maneira simples a escassez 
de produtos, foi lançado, no Brasil, pela 
Insumo Agrícola, uma plataforma on-
line para conexão de produtores rurais, 
revendedores e fabricantes com foco 
em fertilizantes e químicos, que conta 
com 1.200 produtores cadastrados, 350 
revendedores e diversos fabricantes 
parceiros. Em 2021, a plataforma já 
movimentou mais de R$ 35 milhões.

“Ele [revendedor ou cooperativa] 
entra na plataforma, seleciona o produto, 
forma de entrega, tipo de embalagem, 
endereço de entrega e lança o pedido. 
Nós recebemos a demanda e realizamos 
a ponte com o melhor fabricante para a 
operação”, explica o CEO da empresa, 
Luca Lachica.

Além disso, com a modalidade 
exclusiva para comprar insumos 

agrícolas para revenda, revendedores 
poderão comprar com o melhor preço, 
recebendo orçamentos de todo o mundo 
– a nova modalidade é aberta para 
fabricantes nacionais e internacionais –, 
e se organizar em grupos para comprar 
em grande quantidade, reduzindo o 
valor da compra. 

A plataforma reúne todos os 
caminhos das transações, inclusive 
oferecendo opções de frete. “São até 
cinco opções de logística”, comenta 
Lachica. Comprando via plataforma, a 
procura por transporte é dispensável: na 
prática, o cliente preenche os campos e 
a empresa faz o restante, simplificando 
a compra de insumo; é diferente do 
formato de compra tradicional, que 
precisa passar por várias etapas antes 
de entregar o produto solicitado e 
nem sempre nas condições ideais do 
comprador.

Duas empresas de crédito também 

estão disponíveis para as negociações 
feitas pelo sistema. Para os pequenos 
produtores, por exemplo, isso é 
especialmente vantajoso, já que 
assim poderá dispensar empréstimos 
bancários, geralmente de longa duração 
e com prazo dilatado para liberação dos 
recursos. “Para o revendedor fazer todo 
o processo sozinho, é bem complicado 
ou se torna cansativo, lento e muito 
oneroso. Se ele encontra uma empresa 
que faz tudo isso integrado, além de 
raro, geralmente é muito caro; caso ele 
realize sozinho, terá de consultar seu 
banco para conseguir o empréstimo. 
Esse processo é muito burocrático e 
demorado. Também seria necessário 
consultar diversas empresas de frete e 
logística para encontrar o melhor preço. 
Seriam aí três empresas ou pessoas, pelo 
menos. No caso da plataforma, é apenas 
um único lugar”, explica Lachica.
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EXPORTAÇÕES DO 
AGRO PAULISTA 
AUMENTAM 9,5% 
EM 2021

Dados do Instituto de Economia 
Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, mostram que 
o agronegócio paulista aumentou 
em 9,5% suas exportações em 2021 
em relação a 2020, exportando um 
total de US＄ 18,97 bilhões no ano. As 
importações também aumentaram em 
10,6%, no valor de US＄ 4,58 bilhões. O 
saldo da Balança Comercial Paulista no 
período, de acordo com o Instituto, foi 
de US＄ 14,39 bilhões, 9,1% superior a 
2020.

Os cinco principais grupos na 
exportação do agronegócio estadual 
foram complexo sucroalcooleiro (US$ 
6,53 bilhões), complexo soja (US$ 2,57 
bilhões), grupo de carnes (US$ 2,53 
bilhões), produtos florestais (US$ 1,68 
bilhão) e grupo de sucos (US$ 1,59 
bilhão).

De acordo com os pesquisadores 
do IEA, José Alberto Angelo, Marli Dias 
Mascarenhas de Oliveira e Carlos Nabil 
Ghobril, o complexo sucroalcooleiro 
teve uma variação positiva de 0,5% 
em relação a 2020, sendo que o açúcar 

representou 86,4% do montante 
exportado e o álcool 13,6%. Já o 
complexo soja teve crescimento de 
24,4% em 2021, sendo que 84,8% das 
exportações foram de soja em grãos.

No caso do grupo carnes, os 
pesquisadores do Instituto de 
Economia Agrícola, constataram 
crescimento de 24,4% das exportações 
em relação a 2020, sendo que a carne 
bovina respondeu por 85,4% das 
vendas internacionais. Também foram 
verificados aumento de 9,4% das 
exportações de produtos florestais e 
de 14,0% do grupo de sucos.

"Esses cinco agregados 
representam 78,5% das exportações 
setoriais paulistas no ano", afirma 
Celso Vegro, diretor geral do IEA. O 
grupo do café, tradicional produto 
do agronegócio paulista, aparece na 
sexta posição, com exportação de 
US$ 708,49 milhões em 2021, alta de 
15,7% em relação a 2020.

Os principais países importadores 
dos produtos agropecuários paulistas 
foram China, Estados Unidos e União 
Europeia.

DADOS DO IEA MOSTRAM QUE SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 
PAULISTA NO ANO FOI DE US$ 14,36 BILHÕES, 9,1% SUPERIOR A 2020
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SMR E A SUA EMPRESA
NO CAMINHO CERTO
A SMR Gestão e Reestruturação é uma 
empresa de gestão e reestruturação 
que atua em empresas de pequeno e 
médio porte, com o modelo de atuação 
na empresa, visando a saúde financei-
ra e organizacional de seus clientes em 
todo o Brasil.

O trabalho que desenvolvemos, está 
ligado diretamente às dores do cliente 
para que possamos agir em todas as 
áreas da empresa, sempre em busca de 

adaptações e resultados.

Através de um diagnóstico aprofunda-
do, trabalhamos em parceria com os 
líderes da empresa buscando oportu-
nidades para melhorar a organização 
administrativa e financeira, sempre 
acompanhada e direcionada por nossos 
EXECUTORES.

Trabalhamos com soluções que geram 
resultados como Elaboração dos Cus-

tos, Adequação da Margem, Redução 
de despesas, Melhoria nos processos 
(compras, RH, financeiro, comercial, 
crédito, administrativo e logística). 

A SMR possui uma vasta experiência 
de gestão no ramo agronegócio, atuan-
do com empresas do Ceasa GO, como 
Irmãos Garcia, Favilla, SIM Alimentos, 
Okinawa entre outros, ajudando a re-
duzir seus custos, reestruturando o ne-
gócio e melhorando seus processos, fa-

zendo o cliente entender mais sobre os 
números e projeções do seu negócio.

A SMR Gestão e Estruturação atua há 
mais de 10 anos, tendo experiência, 
uma equipe qualificada de executores 
para diagnosticar, planejar e implantar 
as ações necessárias para a sua empre-
sa.

SMR: Não somos consultores, somos 
executores!

Alguns dos clientes satisfeitos da SMR: 
Irmãos Garcia, Favilla, SIM Alimentos, 
Okinawa entre outros,
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VIP FRUTAS
UMA EMPRESA DE SUCESSO NA CEAGESP

Se hoje, o empreendimento Vip Co-
mércio de Frutas e Legumes Ltda tem 
uma história consolidada no comércio 
de frutas, no maior Entreposto da Amé-
rica Latina e segue para o crescimento 
gradativamente. Isso só foi possível gra-
ças à dedicação e empenho na gestão 
da família Holanda e de seus colabora-
dores.

Mas para que isso ocorresse, talvez, 
uma pessoa humilde, nordestina, vinda 
do sertão do Piauí, jamais poderia ima-
ginar que deixaria um legado para as fu-
turas gerações de sua linhagem.

Uma história de trabalho, amor e 
luta, na qual, em busca de uma vida 
melhor, o saudoso Sr. João Batista saiu 
de sua terra natal para conseguir uma 
chance na grande metrópole. O destino 
foi o Estado de São Paulo e a oportuni-
dade foi dada na recém-inaugurada Ce-
asa de São Paulo.

O JE sabe das dificuldades e como é 
exaustivo o trabalho como carregador, 
tanto que já foi realizada uma matéria 
relatando o dia a dia desses trabalha-
dores. Vale ressaltar que é um serviço 
digno e que fornece oportunidade para 
todos. Essa ação não foi diferente para o 

O INÍCIO DE TUDO
TRABALHO ÁRDUO RESULTOU 
EM UM LEGADO COM OS FILHOS 
COMPROMETIDOS COM A CEASA 
DE SP

Sr. Batista, que através dessa profissão, 
do esforço diário, levou com muita hon-
ra o sustento para sua família.

“Ele trabalhou, no Ceasa, como car-
regador toda a sua vida. Ele criou a gen-
te puxando o carrinho”, relembrou com 
muito carinho e orgulho um de seus fi-
lhos, Antônio Carlos Borges de Holanda, 
conhecido popularmente, na Ceagesp, 
por Toninho que, também, é sócio pro-
prietário da Vip Frutas, junto com o seu 
irmão José Carlos.

O amor ao trabalho, a valorização da 
instituição que é a Ceagesp era algo ine-
vitável e isso passou ao longo do tempo 
de pai, filho e depois poderá ser a suces-
são com as netas.

“Começamos a frequentar o Ceasa, 
desde pequeno. O meu pai, quanto ti-
nha a oportunidade, ele me trazia, jun-
to com o meu irmão mais velho para 
acompanhá-lo”, disse então o Toninho.

O reconhecimento e a identificação 
com o pai fez com que o permissionário, 
também, tivesse o apreço e seguisse, 
também, a trajetória no Entreposto pau-
listano. Sendo que ainda muito jovem, 
com apenas 14 anos de idade, começou 
a trabalhar no Ceasa como conferente 
de caixa. “Eu me lembro como se fosse 
hoje, foi no ano de 1992 e trabalhando 
nessa profissão, eu consegui uma opor-
tunidade de atuar como auxiliar de ven-
das, depois de vendedor... nessa trajetó-
ria, você cria sonhos, todo mundo tem o 
seu e o meu era ter a própria empresa e 
nela de realizar o nosso projeto”, men-
cionou o permissionário.

Toninho,, junto com seu pai, o Sr. 
João Bratista: trabalho em família.
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Fundada, em 2001, a Vip Frutas com-
pleta uma marca histórica de 20 anos 
atuando fortemente no mercado ataca-
dista. Tendo uma equipe de 28 profissio-
nais preparados e treinados que são os 
alicerces da empresa. O comércio, que 
é gerido pelo âmbito familiar, trabalha 
com o intuito de unificar todos que com-
põem a instituição. Fazendo assim, que 
cada integrante sinta-se parte da corpo-
ração sem qualquer distinção de laços 
sanguíneos. Medida tomada de extrema 
importância para que não haja conflitos 
e interesses pessoais.

“Nós temos um bom relacionamento, 
nós nunca levamos um problema profis-
sional para a questão familiar. Sempre fi-
zemos bem essa distinção, pois, eu prezo 
muito, quando eu contrato um parente, 
eu explico que por aqui todos nós somos 
iguais, sem parentesco e sim profissio-
nais executando um belo de um traba-
lho”, destacou Toninho.

O sócio empresário possui quatro 
filhas, sendo que no momento, duas 
decidiram seguir a carreira na empresa. 
Vale pontuar que as coisas aconteceram 
naturalmente e a inserção foi planejada 
para que elas não ocupassem cargos al-

mejados por outros profissionais mais 
qualificados, na ocasião, podendo gerar 
algum tipo de atrito no clima organiza-
cional. Por isso, elas iniciaram em fun-
ções mais básicas até irem crescendo, 
gradativamente, de acordo com o de-
sempenho individual. 

“Eu nunca as convidei para trabalhar 
aqui comigo e não convidaria, porque, 
eu tenho para mim: isso foi uma escolha 
minha, foi o meu sonho, o que eu gosto 
de fazer. Então, eu acredito que o suces-
so profissional está ligado naquilo que te 
dá prazer, não só no ganho financeiro. 
Como eu tenho essa questão, eu penso 
que elas poderiam estar trabalhando e 
vivendo este sonho, desde que seja a 
vontade delas e a não a minha”, disse o 
empresário. 

Formada em Ciências Contábeis e 
Pós-graduada em Controladoria, Natália 
Holanda, 24 anos, filha mais velha, tra-
balha no administrativo da VIP Frutas, 
há sete anos. Sendo que o desejo de 
fazer parte da equipe partiu, exclusiva-
mente, dela. 

“Terminei o Ensino Médio, em no-
vembro de 2014, e como sei que dezem-
bro no Ceasa é bem corrido, eu falei para 
o meu pai que queria fazer alguma coisa, 
já que a faculdade começaria só em fe-
vereiro de 2015. Entrei com o intuito de 
ajudar na correria e acabei me apaixo-
nando pelo o que eu fazia e eu sabia que 
eu poderia agregar positivamente. Tra-
balhar em uma empresa familiar sem-
pre foi um desafio, pois, eu tenho como 
maior exemplo de chefe: o meu pai. Des-

de que comecei a trabalhar aqui, eu fui 
avisada que não teria privilégios por ser 
filha e isso me deu um combustível para 
crescer e mostrar o meu trabalho e a ca-
pacidade como funcionária e não como 
a filha do dono. Eu sei que conquistei o 
meu lugar pelo o meu esforço”, esclare-
ceu Natália.

Além de ser mulher atuando em um 
mercado predominante do sexo mascu-
lino, isso não chegou a ser um empeci-
lho para que ela começasse suas ativi-
dades no Entreposto. “Eu acredito que 
nós mulheres estamos ganhando o nos-
so espaço a cada dia. Desde que entrei 
tenho visto mais mulheres trabalhando 
nas empresas daqui e quebrando essa 
ideia de que lugar de mulher não é na 
Ceagesp. Nossos pais sempre pregaram 
pra nós que nosso lugar é onde nós que-
remos estar”, enalteceu a primogênita. 

A tarefa em organizar financeiramen-
te a empresa familiar não é uma das 
ações mais fáceis sem possuir o preparo 
técnico adequado, além do emocional 
para separar bem as situações. Por isso, 
as filhas possuem formação acadêmica 
ou estão prestes a concluir.  A Larissa 
Holanda, que é mais nova de Toninho, 
20 anos, atua no departamento admi-
nistrativo, como analista administrativo 
e no setor comercial da empresa. Estu-
dante do último ano da faculdade de 
Marketing, pela Anhembi Morumbi, ela 
trabalha na empresa, já há 3 anos, assim 
como a irmã mais velha, o interesse sur-
giu dela. 

“Ele me deu a oportunidade de tra-

balhar aqui com ele para ajudar no meu 
crescimento como profissional. Traba-
lhar com o meu pai é sensacional, além 
de poder ficar perto dele todos os dias, 
eu aprendo muito com ele. Ele é a pes-
soa que me inspira, e é dele que eu tiro 
minhas forças para querer ser sempre 
uma profissional melhor. E confesso que 
não é fácil, tem muita cobrança e res-
ponsabilidade, mas sei que tudo isso é 
pensando no meu futuro. Meu pai é um 
ser humano maravilhoso!”, ressaltou La-
rissa.

De acordo com o sócio proprietário, o 
temo: família não resume para a empre-
sa, somente, àqueles com grau de pa-
rentesco, mas sim todos que compõem 
a instituição. Cada integrante tem a sua 
parcela no desenvolvimento do empre-
endimento e tem a sua história para a 
corporação, mantendo assim, uma famí-
lia empresarial que consiste: pai, irmão, 
filhas, cunhadas e funcionários. 

“A Vip foi meu primeiro trabalho re-
gistrado. Aqui, eu aprendi tudo o que 
sei até hoje. Ela me transformou em um 
profissional melhor em uma pessoa me-
lhor. Tudo o que tenho hoje é graças a 
essa empresa. Peço a Deus: muita saúde 
para continuar trabalhando com pesso-
as maravilhosas em um emprego mara-
vilhoso, hoje se for descrever o que sin-
to pela Vip, fora Amor, seria: Gratidão”, 
esclareceu Angélica Calazans, gerente 
comercial e estudante de contabilidade, 
que trabalha na Vip Frutas, há mais uma 
década, há 14 anos.

O SONHO REALIZADO
20 ANOS ATUANDO NO MAIOR 
ENTREPOSTO DA AMÉRICA LA-
TINA, VIP FRUTAS SE PREAPARA 
PARA CONTINUAR O LEGADO NA 
3ª GERAÇÃO
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BRASIL, UM DOS
MAIORES PRODUTORES E

EXPORTADORES MUNDIAIS DE

LIMÃO



POR GUILHERME ARAUJO
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Segundo os últimos dados dispo-
níveis pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO), o Brasil ocupa, hoje, a 
quinta colocação dos maiores produ-
tores de limão do mundo. Sendo que 
em 2019, o País produziu cerca 1,5 
milhão de toneladas da fruta. A área 
plantada com limoeiros, em territó-
rio nacional, totalizou 56.664 hecta-
res, 2.422 hectares a mais do que em 
2018.

A China é a maior produtora mun-
dial, com uma produção anual de 2,7 
milhões de t. Vale ressaltar que o Mé-

xico e o Brasil são os grandes produ-
tores de lima ácida Tahiti, sendo que 
a produção brasileira é a segunda 
maior dessa espécie no mundo.

O limão tem uma parcela significa-
tiva na balança comercial, tanto que 
ela é a terceira fruta mais exportada 
pelo Brasil. Tendo a União Europeia 
como o principal destino da varie-
dade tahiti brasileira. As remessas 
de envio, por exemplo, de limões e 
limas brasileiros tiveram altas no vo-
lume da série histórica, em junho de 
2021. De acordo com os dados da Se-
cex - Secretaria de Comércio Exterior, 

foram exportadas cerca de 19,07 mil 
toneladas. Isso representou financei-
ramente, uma receita de US$ 14,99 
milhões. Na parcial do ano (de janei-
ro a junho), o volume é recorde e já 
ultrapassou o de 2020 em 10%, tota-
lizando 78,8 mil toneladas.

Recentemente, a Agência de De-
fesa Agropecuária (Adapec) recebeu 
no dia 8 de fevereiro, um ofício do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), comunicando 
o Estado de Tocantins, sobre a aber-
tura de mercado do Chile para frutos 
frescos de limão tahiti produzidos no 

Brasil. O presidente da Adapec, Paulo 
Lima comemorou a decisão afirman-
do que esta é mais uma oportunida-
de para o crescimento da fruticultura 
no Estado. “Atualmente produzimos 
este limão no Projeto Manuel Alves, 
mas com a abertura deste mercado 
cremos que surgirão outras unidades 
produtoras, e com isso, a fruticultura 
tende a crescer no Tocantins, contri-
buindo para a geração de empregos e 
renda,” destacou Paulo Lima.

Limão Tahiti – Possui uma cor es-
verdeada, além de ser arredondado, 
bastante suculento e exibe uma cas-
ca fina. A fruta tem poucas sementes 
e um sabor mais “adocicado”, per-
feito para fazer a famosa caipirinha 
e doces no geral, bem como usada 
para temperar saladas.

Limão galego - Neste tipo de li-
mão, a lima é mais ácida e sua apa-
rência traz casca mais fina, formato 
arredondado e uma cor verde clara. 
O tamanho é menor e geralmente é 
utilizado para fins culinários, como 
preparação de drinques, doces (prin-
cipalmente o sorvete), suco e mo-
lhos;

Limão siciliano - Essa espécie tem 
um formato mais alongado e a casca 
tem coloração amarela e é bem gros-
sa. Sua acidez é concentrada, não é 
tão suculento, todavia é um dos tipos 
de limão mais utilizado na cozinha e 
na preparação de licores;

Limão cravo - Esse não é o úni-
co nome dele, você pode encontrar 
como limão caipira ou limão rosa, 
pois se trata de uma espécie cruzada 
entre limão e a tangerina. Sua apa-
rência traz uma casca alaranjada e 
semelhante a uma pequena laranja. 
Porém, o sabor é único, sendo muito 
usado para marinar carnes. Ele pos-
sui alto teor da vitamina C, mas não 
é tão utilizado como os demais tipos 
da fruta.

VARIEDADES DE 
LIMÕES NO PAÍS

As quatro variedades de limão mais populares no Brasil são: Tahiti, cravo, 
galego e siciliano. Sendo que desses, apenas o siciliano pode ser conside-
rado um "limão genuíno". Isso, porque, o galego e o taiti, na verdade, são 
limas ácidas, "primas" do limão, enquanto o cravo é um "cruzamento" entre 
a tangerina e o verdadeiro limão. 
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SÃO PAULO, O MAIOR PRODUTOR 

NACIONAL 
O Estado de São Paulo é o maior 

produtor nacional de limão, com 
uma participação que chega a mais 
de 70%. De acordo com os dados do 
IBGE, a região paulista teve uma mé-
dia de 1,1 milhão de toneladas da 
fruta produzidas, isso somente em 
2019. Logo em seguida vem Pará, 
com 104.922 toneladas; Minas Ge-
rais, com 84.319 toneladas; e Bahia, 
com 69.676 toneladas. As maiores 
concentrações de plantio em SP fi-
cam em Bebedouro, Matão, Limeira 
e Votuporanga, sendo que 90% da 
área corresponde ao plantio de tahi-
ti e 9% de limão siciliano.

O limão da variedade Tahiti é 
o mais cultivado no Estado de São 
Paulo, ocupando cerca de 90% da 

área total. Isso se deve por apresen-
tar uma precocidade na produção, 
permitindo assim ao produtor rural 
obter boa colheita já no segundo 
ano após o plantio. Outra vantagem, 
no campo, é que o Tahiti possui uma 
resistência muito boa ao cancro cí-
trico e ao vírus da leprose dos citros. 
Entretanto, o limão do tipo Siciliano 
é o segundo mais cultivado, respon-
dendo apenas por 9% do espaço. 

O município paulista de Itajobi é 
o maior produtor de limão Tahiti do 
País e um dos maiores do mundo. Os 
limões cultivados no interior paulis-
tano têm uma participação de mer-
cado na produção nacional de 80%.  
Por volta de 3 mil famílias têm na 
fruta a principal fonte de renda.

CEAGESP
O limão é um dos produtos mais 

comercializados no maior Entrepos-
to da América Latina, a Ceagesp. Se-
gundo a tabela de sazonalidade, de 
janeiro a julho é o período que pos-
sui a maior oferta da fruta. Ou seja, 
maior quantidade e preço mais em 
conta.

De acordo com o levantamento 
realizado pela SEDES – Seção de Eco-
nomia e Desenvolvimento, somen-
te, em 2021, foram vendidos mais 
de 127 mil toneladas da fruta. Isso 
o coloca na terceira colocação, em 
geral, no quesito por volumes. Um 
crescimento considerável, nas ven-
das em 8%, já que no ano anterior, 
por exemplo, foi obtido 118 mil t. 

Financeiramente, o limão, no pe-
ríodo, movimentou algo em torno 
de 254 milhões de reais. Valor um 
pouco abaixo em comparação com 

2020, sendo que foi faturado cerca 
de 297,7 milhões. 

A variedade tahiti foi a mais ven-
dida, no ano, com 119 mil t, com uma 
média mensal de quase 10 mil t. Já o 
tipo, siciliano, com 6,2 mil t. Em par-
ticipação de mercado: Tahiti (96%), 
Estrangeiro Siciliano (2%), Siciliano 
(1%), Rosa (0,7%) e Galego (0,04%).

Vale ressaltar que também é pos-
sível encontrar limão importado na 
Ceagesp. Os principais países que 
mais enviam limão estrangeiro, da 
variedade siciliano, para o Entrepos-
to Terminal de São Paulo são: Espa-
nha (50,6%) e Uruguai (19%). 

Diversas empresas atuam com o 
produto nacional e de fora. É possí-
vel realizar uma consulta fácil e rápi-
da de mercado através do site do JE: 
https://bit.ly/je_anuario22
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PRODUTORES
A cachaça é uma bebida tipicamente 

brasileira e é produzida tanto por gran-
des empresas, quanto artesanalmente, 
por pequenos produtores e em meno-
res quantidades, utilizando mão de obra 
familiar. Segundo o Instituto Brasileiro 
da Cachaça - IBRAC, cerca de 70% de 
toda a produção é composta pela cacha-
ça industrial e o restante por alambique.

De acordo com os últimos dados 
disponíveis de registro de Cachaças e 
Aguardente, em 2020, foram registra-
dos 955 estabelecimentos no Mapa - O 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Tendo a região sudes-
te como a maior concentração no País, 
com uma parcela significante de 68,7%, 
o que representa cerca de 656 produ-
tores. Outras regiões como o Nordeste 
com 14,5%, o Sul com 12,4%, o Centro-
-Oeste com 3,7%, por último, o Norte 
com 0,8%.

Já os 10 estados com mais estabele-
cimentos são, respectivamente: Minas 
Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Paraíba, Goiás, Paraná e Bahia.

A QUERIDINHA DO BRASIL:

A CACHAÇA

3º maior mercado no 
mundo em volume total, 
atrás apenas da China e 
Estados Unidos

30.000 produtores no Brasil

1,4 bilhão de Cachaça é 
produzida anualmente 
no Brasil, com 70% da 
produção de Cachaça 
industrial e de coluna e 30% 
de Cachaça de alambique 
de cobre

De 0,5 a 1,0 % é o que o Brasil 
exporta por ano

A Cachaça é bebida nacional do 
Brasil por decreto federal

Minas Gerais tem 60% da 
produção de Cachaça de 
Alambique do Brasil e 40% 
dos alambiques registrados no 
Ministério da Agricultura

No Brasil temos cerca de 4.000 
marcas de Cachaça registradas 
no INPI

51 bilhões de reais é a 
contribuição do Brasil 
no mercado de bebidas 
alcoólicas

Cerca de 6,9 litros de 
Cachaça são consumidos 
no Brasil por cada 
Brasileiro ao ano

7,5 bilhões é o que a 
cadeia produtiva da 
Cachaça movimenta 
anualmente no Brasil

Fonte: CBRC- Centro Brasileiro 
de Referência da Cachaça e 
Euromonitor. Dados 2019

INFORMAÇÕES DA CACHAÇA
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ALAMBIQUE X INDUSTRIAL
Dentro do mercado da cachaça exis-

tem dois tipos da bebida: a cachaça ar-
tesanal de alambique e a industrial, que 
são diferenciadas pela forma como são 
destiladas. De acordo com os critérios 
técnicos estabelecidos pela ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, ambos os produtos são classificados 
da mesma forma. Seja a cachaça indus-
trial, destilada em colunas de inox, ou 
a cachaça de alambique, destilada em 
engenho de cobre ou alambiques. Con-
tudo, entre os dois produtos existem 
uma gama de diferenças. Sendo o seu 
grande destaque, principalmente, no 
processo produtivo e nas qualidades 
sensoriais percebidas. Vale ressaltar 
que cerca de 70% de toda a produção 
é composta pela cachaça industrial e o 
restante por alambique. 

• Cachaça Industrial: ela é fei-
ta por empresas de grande porte, que 
tendem a produzir uma altíssima quan-
tidade diariamente. Esse processo re-
quer muita cana-de-açúcar, ou seja, a 
seleção minuciosa dessa matéria prima 
é algo praticamente impossível de ser 
realizado, o que implicará diretamente 
no sabor final do destilado. Além disso, 
nesse caso, a queima e fermentação 
são aceleradas com a adição de agentes 
químicos;

• Cachaça de Alambique: ela é 
confeccionada em engenhos que, ao 
invés de visarem à quantidade,  cos-
tumam prezar pela qualidade de seus 
produtos. O aroma e sabor são duas 
preocupações constantes entre os pro-
dutores, e esse fato é claramente per-
ceptível durante o processo de confec-
ção da bebida. 

ECONOMIA & EXPORTAÇÃO
Além de ser saborosa, a cachaça 

tem uma grande importância na econo-
mia brasileira. De acordo com a CBRC 
- Centro Brasileiro de Referência da 
Cachaça, o País movimentou, em 2021, 
cerca de R$ 7,5 bilhões. A produção 
nacional é basicamente voltada para o 
mercado interno, entretanto, o Brasil é 
um exportador líquido da bebida. Mais 
de 90% é exportada através do produto 
industrial. 

Para o produtor João Otávio Carva-
lho, falta incentivo público para que as 
cachaças dos alambiques sejam expor-
tadas em maior volume.  Segundo ele, 
mais de 90% do que é vendido a outros 
países vem da produção industrial. “A 
cachaça industrial pode atender os pa-
drões do governo, mas o produto de 
alambique tem um paladar mais agra-
dável”, diz. “Mas, se não tiver incenti-
vo do governo, o produtor não vai ter 
condição de vender o produto lá fora”, 
critica. 

O setor encerrou 2021, com aumen-
to no número de exportações da bebi-
da. Segundo o levantamento realizado 
pelo IBRAC, a alta foi de 29,5% em litros 
enviados para o exterior e de 38% em 
faturamento, se comparado com o ba-
lanço de 2020, quando o setor sofreu 
os impactos do avanço da pandemia do 
Coronavírus no mundo.

“O setor foi significativamente afe-
tado durante a pandemia, principal-
mente devido ao fechamento de bares 
e restaurantes em todo o mundo e, ain-
da, medidas de proibição de comercia-
lização e/ou consumo de bebidas alcoó-
licas em vários mercados. Acreditamos 
que a reabertura dos estabelecimentos, 
juntamente com a maior movimenta-
ção do comércio entre os países e a li-
beração de feiras e eventos presenciais, 
podem potencializar essa retomada”, 
destaca o diretor executivo da IBRAC, 
Carlos Lima.

De acordo com os dados do Comex 
Stat, em 2021, os Estados Unidos, Ale-
manha e Paraguai são os três países que 
mais importaram a cachaça nacional, 
em termos de valor. EUA, por exemplo, 
importou um valor total de U$ 3,48 mi-
lhões, demonstrando um crescimento 
de 56% em relação a 2020. Já o valor de 
importação alemã teve um aumento de 
41,37%, passando para U$ 1,88 milhão 
em 2021. O Paraguai importou U$ 1,32 
milhão em valor no último ano. Em vo-
lume, esses três países também lideram 
o ranking, sendo Paraguai o primeiro 
colocado, com 1,63 milhão de litros im-
portados, assim como a Alemanha com 
os mesmos 1,63 milhão de litros (um 
volume 47,75% maior ao importado em 
2020), e os EUA vem em terceiro lugar 

com 903 mil litros importados. 

TIPOS DE CACHAÇAS
BRANCA, PRATA, OURO E ENVELHECIDA

As cores levam muitas pessoas a pro-
pagar um mito de que a cachaça da cor 
amarela é superior a branca. Vale res-
saltar que a cor se dá pela madeira em 
que a cachaça esteve armazenada, e sua 
intensidade pode variar de acordo com 
o tempo e o tipo de madeira do barril ou 
tonel. Sendo que são utilizados mais de 
30 tipos de madeira para armazenamen-
to de cachaça.

• Cachaça Branca: tem como prin-
cipal característica sabor e aroma encor-
pados e intensos, preservados pelo seu 
frescor entre produção e comercializa-
ção. Excelente ingrediente para drinks a 
base de cachaça, também na realização 
de receitas culinárias que levam um to-
que de sabor em sua receita!

A cachaça branca é a única do País 
que passa por um processo de envelhe-
cimento de um ano, o que ajuda a dimi-
nuir acidez e confere um sabor suave e 
macio a bebida que ainda assim mantém 
as características do tipo da bebida.

• Cachaça Prata: é a cachaça 
translúcida, descansada em tonéis de 
aço inox. Como ela é apenas descansada 
e não envelhecida em nenhuma madei-
ra, ela não sofre alteração na sua cor. Por 
não ter contato com nenhuma madeira, 
seu sabor original de cana-de-açúcar é 
preservado.

• Cachaça Ouro: ela não é des-
cansada, mas sim envelhecida. Nesse 
processo de envelhecimento, ela deve 
ficar armazenada em barril de madeira 
por um ano ou mais. Esse é o pré-requi-
sito principal. O outro requisito é que 
esse barril tenha capacidade máxima de 
700 litros. Ao passar pelo processo de 

envelhecimento, a cachaça adquire co-
loração, sabor e propriedades aromáti-
cas. Essas características ganham forma 
dependendo do tipo de madeira e do 
tempo em que a bebida permaneceu em 
contato com ela.

• Cachaça envelhecida: a grande 
diferença entre a cachaça branca e a ca-
chaça envelhecida é o seu tempo de ar-
mazenagem. Ela passa por um processo 
de descanso de três anos dentro de to-
néis de carvalho antes de ser engarrafa-
da e chegar até a sua mesa ou prateleira.

CONSUMO & MARKETING
A cachaça é uma das bebidas mais fa-

mosas do país. Hoje, ela é a segunda be-
bida mais consumida no mercado interno. 
Perde apenas para a cerveja. De acordo 
com o levantamento realizado pelo Centro 
Brasileiro de Referência da Cachaça, o con-
sumo anual no Brasil gira em torno de 11,5 
litros da bebida por habitante. 

Exportada para mais de 70 países, a 
cachaça passou de bebida marginal para 
patrimônio cultural brasileiro e hoje divide 
prateleiras com as mais nobres bebidas in-
ternacionais. Alambiques espalhados por 
todo o brasil garantem uma ampla gama 
de marcas.

“A cachaça é uma bebida histórica, com 
mais de 500 anos de existência, e também 
a primeira bebida destilada da América 
Latina. Ou seja, faz parte não só da cultu-
ra brasileira, mas também da economia”, 
conta Carlos Lima, diretor executivo do 
IBRAC – Instituto Brasileiro de Cachaça.

Antes estigmatizada, assume agora o 
status de produto sofisticado, graças a in-
vestimentos em marketing e na diversifi-
cação da produção. Tendo como principal 
característica a versatilidade, a cachaça 
pode ser consumida de várias formas: 
pura, gelada ou misturada com outras 
bebidas, formando os famosos drinks e 
coquetéis.

“Nossa expectativa é de um dia a ca-
chaça alcançar o status de bebida mun-
dial, de qualidade ímpar, múltipla nas 
suas combinações e utilizada de maneira 
versátil na gastronomia, coquetelaria, mi-
xologia ou ainda combinada com outras 
experiências que darão ao consumo um 
significado maior, com surpreendentes vi-
vências sensoriais, fazendo o que melhor 

Cachaça e limão: a 
combinação perfeita

DP Empório: seleçào de melhores cachaças na Ceagesp.
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sabe: unir pessoas, eternizar momentos 
ou simplesmente proporcionar um bem-
-estar àqueles que se permitirem ao seu 
consumo responsável, consciente, racio-
nal e moderado”, disse o produtor Roger 
Sejas Guzman Junior.

A BEBIDA NA CEAGESP
No maior mercado atacadista da Amé-

rica Latina e o terceiro maior do mundo, a 
Ceagesp, por ano, segundo a Companhia, 
são comercializadas mais de 3 milhões de 
toneladas de produtos hortifrutigranjei-
ros. O que muitos não sabem, é que é pos-
sível encontrar, também, além de FLVS, 
flores e pescados, a bebida destilada no 
Ceasa de São Paulo. 

A D.P. Empório, por exemplo, possui, 
em sua unidade, uma variedade vasta de 
cachaças. O comércio atacadista trabalha 
com vários rótulos e todos os tipos: bran-
ca, prata, ouro e premium, para atender 
as necessidades diferentes de seus con-
sumidores. Sendo que a mais vendida é a 
branca.  

Já no Festival Gastronômico da Cea-
gesp, o público, fãs de camarão, de peixes 
e de frutos do mar também apreciam a 
bebida, nas refeições. Em média, segundo 
o restaurante, somente o destilado com a 
caipirinha, por exemplo, são servidas cen-
tenas por mês. Pinga com limão torna-se 
uma das grandes preferências, ultrapas-
sando 80 doses mensais.

“Da mais simples à mais sofisticada, 

pura, com limão ou nas diversas opções de 
sabores de frutas da caipirinha, a cachaça 
é um produto que não pode faltar nos Fes-
tivais Ceagesp. Os eventos gastronômicos 
que atraem milhares de pessoas ao ETSP 
todos os anos, incluindo o famoso Festival 
de Sopas Ceagesp, que acontece de maio 
a agosto, contam sempre com uma exce-
lente carta de cachaças para todos os gos-
tos e formas de apreciar a bebida, sempre 
com moderação” é o que esclarece José 
Carlos Videira, do departamento de comu-
nicação do Festival.

“Tem gente que gosta tanto do produ-
to que aproveita e compra a garrafa inteira 
para levar para casa. É caso, por exem-
plo, das cachaças envelhecidas por até 
15 anos. Quem experimenta, tem grande 
chance de pedir para comprar a garrafa 
toda”, disse Videira.

A cachaça também é utilizada, mas de 
uma maneira diferente no Festival Gas-
tronômico da Ceagesp, como um quesito 
fundamental na culinária. Um dos pratos 
que entrou no cardápio do restaurante, 
por exemplo, foi o caldinho de Feijão com 
Aroma de Cachaça.

CACHAÇA + LIMÃO = A TRADICIONAL 
CAIPIRINHA

A cachaça e o limão são matérias de 
capa, na edição especial do JE. A fruta é 
uma das mais vendidas na Ceagesp e o 
destilado, também é comercializado em 
empresas especializadas. A junção dos 
dois produtos, além de movimentar a eco-

nomia, resulta em uma bebida tradicional 
brasileira, que é a caipirinha.

“A caipirinha clássica é o coquetel 
brasileiro reconhecido mundialmente. In-
clusive ela é listada na International Bar-
tenders Association (IBA) como a bebida 
principal do País”, explica o consultor de 
bares, Rafael Costa.

Segundo historiadores, a caipirinha te-
ria origem na cidade de Piracicaba, no in-
terior de São Paulo. Como era bastante co-
mum colocar um pouquinho de álcool em 
todo remédio caseiro, a fim de acelerar o 
efeito terapêutico, a Cachaça era sempre 
usada até que, um dia, alguém resolveu ti-
rar o alho e o mel. Depois, acrescentaram 
umas colheres de açúcar para adoçar a be-
bida. O gelo veio em seguida.

Conhecido por ser o principal ingre-
diente da caipirinha, o limão taiti é o tipo 
mais comercializado no Brasil.

“Os bartenders usam a criatividade 
como forma de personalização do drin-
que. No entanto, com outras frutas que 
não limão, o coquetel não poderia ser 
chamado de caipirinha, teoricamente”, ex-
plica Alexandre Bertin, presidente da Con-
fraria Paulista da Cachaça.

Para a harmonização com cachaças e 
frutas temos algumas sugestões. As mais 
ácidas, como limão, abacaxi e acerola, har-
monizam muito bem com cachaça pura ou 
armazenada. Uma fruta que ganhou espa-
ço significativo na preparação odo drink, 
foi o kiwi.

O Festival Gastronômico da Ceagesp 
conta com uma ótima varidade 
de cachaças brasileiras para 
acompanhamento e aperitivo.
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INÍCIO DAS 
CHUVAS REQUER 
CUIDADOS COM 
O LIMÃO

O período com chuvas mais intensas 
nas principais regiões produtoras de li-
mão no Brasil começa agora em dezem-
bro e segue até fevereiro. É o momento 
ideal do qual se recomenda realizar a 
suplementação via solo dos macronu-
trientes, (NPK); Nitrogênio (N), Fósforo 
(P) e Potássio (K). A fruta possui três fa-
ses muito importantes e cada uma delas 
tem uma exigência nutricional diferente, 
são elas: indução floral, pegamento de 

fruto e enchimento deles. Além disso, os 
micronutrientes também são muito im-
portantes e estes precisam ser aplicados 
durante o ano todo.

Para garantir uma boa colheita os 
produtores além de ficar atentos com a 
nutrição têm como principais pontos de 
cuidados aqueles voltados também para 
o controle de pragas. De acordo com 
Jairo Oliveira, engenheiro agrônomo na 
multinacional DVA Agro, merecem aten-

ção os ácaros, as cochonilhas, a larva mi-
nadora e Psilideo. “Temos ainda o con-
trole de doenças como: Cancro Cítrico, 
Gomose e o famoso Greening”, conta.

Pensando em trazer mais um con-
junto de soluções ao citricultor, a DVA 
Agro lança o “Limão +”, um protocolo 
de tratamento contendo macro e micro-
nutrientes direcionado especificamente 
para cada etapa de desenvolvimento da 
cultura. “O foco é manter o equilíbrio nu-

tricional com estímulo ao sistema imu-
nológico das plantas, promovendo o de-
senvolvimento de hormônios essenciais 
para se obter a melhor sanidade delas, 
coloração de fruto e menor ataque de 
pragas”, destaca Oliveira. Estas são ex-
tremamente prejudiciais ao desenvolvi-
mento da cultura, e com esses cuidados, 
convertendo em maior produtividade e 
melhor rentabilidade pela qualidade de 
frutos.

DE DEZEMBRO A FEVEREIRO SÃO OS MESES DE MAIOR PRECIPITAÇÃO, 
PERÍODO IDEAL PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS 
MACRONUTRIENTES DA CULTURA

NO VERÃO, 
LIMÃO PODE 
PROVOCAR SÉRIAS 
QUEIMADURAS
NA PELE

O Limão é uma fruta que é bem 
utilizada no preparo de sucos e tam-
bém em drinks, como é no caso da 
tradicional caipirinha. Ainda mais 
juntando com o verão, calor, praia ou 
campo, a bebida pode ser umas das 
mais consumidas, principalmente 
nesta estação.

Rico em diversos nutrientes  como 
por exemplo, vitamina C, cálcio, áci-
do fólico, vitamina B5, vitamina B3, 
vitamina B1 e B2, ferro, magnésio, 
fósforo, potássio, zinco, bem como 
açúcar, carboidratos e fibras.

Porém, alguns cuidados com o 
manuseio da fruta é de extrema im-
portância, isso porque, não somente 
o limão, mas também outras frutas 
cítricas ao contato com a pele no sol 
podem causar queimaduras muito 
sérias.

“O sumo desse tipo de fruta em 
contato com os raios ultravioleta 

causa uma re-
ação alérgica, 
semelhante a 
uma queimadu-
ra, que, longe de 
ser um mito, deve 
ser tratada imedia-
tamente para evitar 
agravamento do quadro. 
Na linguagem médica, chamamos essa 
manifestação em nossa pele de fitofo-
todermatose ou fitofotodermatite, uma 
dermatose muito comum nessa época 
do ano em virtude do aumento da ex-
posição ao sol”, é o que explica a derma-
tologista Dra. Juliana Fonte.

Caso aconteça o contato e a quei-
madura na pele, os especialista indicam 
que lave o local com água e sabão para 
remover o líquido da fruta.

“Com qualquer sinal de vermelhi-
dão, procure um médico dermatologis-
ta para acompanhamento e avaliação 

de sua queimadura. O tratamento pode 
ser feito com pomadas a base de corti-
coides e hidratantes. Deve-se proteger 
o local com filtro solar e se necessário, 
pode ser usado substâncias clareado-
ras para acelerar a melhora do quadro. 
Nunca estoure as bolhas formadas”, 
alerta Dra. Juliana Fonte.
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VINHO EM LATA, A 
NOVA TENDÊNCIA DO 
MERCADO
O FORMATO JÁ ESTÁ CONSOLIDADO NO EXTERIOR, DEMOROU A 
CHEGAR AO BRASIL, MAS É UMA TENDÊNCIA VEIO PARA FICAR E 
TRAZ UMA NOVA EXPERIÊNCIA PARA OS AMANTES DE VINHO

Diferente do vidro, as latas são 
embalagens baratas. Estima-se uma 
redução em 25% nos custos com re-
cipientes, segundo representantes da 
Sans Wine Co, referência na produção 
de excelentes vinhos orgânicos em lata 
nos EUA. Elas, também, são mais sus-
tentáveis: no Brasil, a taxa de recicla-
gem é de 98% e gera renda para milha-
res de famílias.

Outra vantagem, elas também pos-
suem uma vedação completa e o re-
vestimento interno impede o contato 
direto entre o líquido e o metal, asse-
gurando a preservação dos aromas e 
sabores. Por essas características, pro-
tege bem o vinho da luz e até pode-
riam receber bebidas mais elaboradas 
e complexas, como já tem acontecido 

no exterior.
As latinhas de vinho têm chegado 

ao mercado, em versões de 269 ml, o 
equivalente a quase uma taça e meia. 
Excelente para evitar aquela situação 
de abrir uma garrafa inteira de 750 ml, 
beber pouco e esquecer o resto na ge-
ladeira.

“O consumidor jovem quer bebidas 
mais fáceis de beber e aqui o coquetel 
já vem pronto.”, disse o executivo Fer-
nando Seixas.

A nova forma de consumo de vinho 
vem sendo alvo de empresários do 
ramo. A nova tendência pode conquis-
tar em grande massa o mercado brasi-
leiro.“Beber vinho não precisa ser mais 
uma delas. Propomos menos formali-
dades e protocolos, mas sem perder a 

mercado

A Bra.Wine tem vinhos e 
espumantes nacionais de 
excelente qualidade e com frete 
grátis e entrega rápida para 
todo o estado de São Paulo.

19 99268-2739

Contato@bra.wine @bra.wine

Brawine

qualidade. Com ou sem taça, com ou 
sem gelo, na praia, na piscina, como 
e quando você quiser”, disse Eduardo 
Glitz, sócio da Lovin’ Wine.

Mas não tem sido o caso das viní-
colas brasileiras, que vêm enlatando 
principalmente vinhos de entrada, fá-
ceis de beber, com baixo teor alcoóli-
co, jovens e prontos para serem con-

sumidos.
Quanto à qualidade, um estudo fei-

to pela WICReserch.com, entidade que 
realiza pesquisas no mercado de vinho 
em lata nos EUA, revelou que o consu-
midor final não encontrou diferenças 
significativas entre vinhos enlatados e 
suas versões engarrafadas.
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CACHAÇA ESTÂNCIA MORETTI 4 
MADEIRAS É ELEITA UMA DAS 50 
MELHORES CACHAÇAS DO BRASIL
A Estância Moretti é uma paixão pas-
sada de pai para filho. Moretti herdou 
o amor pelo destilado tipicamente 
brasileiro do pai e do avô, grandes 
apreciadores de Cachaça. 
Seu encanto pelo processo de fabri-
cação e envelhecimento e a possibili-
dade de oferecer ao mercado uma ca-
chaça da mais alta qualidade, deu-lhe 
força para tirar o plano do "coração", 
em 2001. Assim nasceu a Cachaça Es-
tância Moretti, uma marca de exce-
lência, que carrega o nome da família, 
que veio da Itália, e trouxe consigo a 
tradição de trabalhar com bebidas. 
Eu sempre fui muito encantado por 
cachaça, por ser um produto brasilei-
ro, com grande riqueza sensorial e im-
portância histórica. Cachaça é sempre 

bem-vinda em uma roda de amigos e 
pode harmonizar com tudo, inclusive 
com um bom churrasco., afirma Mo-
retti. 
Os rótulos da Cachaça Estância Mo-
retti são produzidos na renomada e 
premiada Cachaçaria Companheira, na 
cidade de Jandaia do Sul/Paraná. Por 
lá o corte e a colheita da cana - de - 
açúcar utilizada para a fabricação do 
destilado é feito de forma manual e 
no inverno, pois é quando a cana está 
madura. A destilação é feita em alam-
bique de cobre e todo o processo de 
envelhecimento é feito em barris de 
carvalho americano e francês. 
Moretti acompanha de perto todo 
o processo produtivo, para garantir 
que seu produto tenha características 

sensoriais únicas. Uma cachaça, cujas 
lágrimas densas escorrem no tempo 
correto e cada gole proporciona ao 
apreciador uma lembrança marcante 
e suave ao seu paladar. A Cachaça Es-
tância Moretti não é apenas uma bebi-
da, é uma obra de arte, onde todos os 
detalhes foram cuidadosamente pen-
sados, e acompanhados, desde a pro-
dução até a escolha do rótulo, da gar-
rafa e das rolhas, que inclusive foram 
escolhidas para não deixar a Cachaça 
evaporar e conservar sua qualidade. 
No Inicio do mês de Fevereiro, a Ca-
chaça Estância Moretti 4 Madeiras é 
Eleita uma das 50 Melhores Cachaças 
do Brasil em 2022, pelo V Ranking da 
cúpula da Cachaça.
A Estância Moretti harmonizou as 4 

madeiras em um blend de Carvalho 
Francês, Carvalho Americano, Imbura-
na e Castanheira. O sabor possui muito 
equilíbrio, respeitando as característi-
cas sensoriais únicas de cada madeira. 
De cor esverdeada e límpida, possui 
uma mescla de aromas baunilha, mel, 
amêndoas e coco. Na boca causa uma 
sensação aveludada, muito agradável 
com baixa acidez. 
Este blend de madeira harmoniza mui-
to bem com carnes vermelhas e quei-
jos maturados. Ótima escolha para 
apreciar em um domingo de churrasco 
com os familiares e  amigos!
Te convidamos a degustar esses rótu-
los e se surpreender com os aromas e 
sabores da Cachaça Estância Moretti - 
ela foi feita para você!
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CONSERVADORAS 
DACOLHEITA PROPORCIONAM 
GANHOS E AUMENTO DA 
COMPETITIVIDADE PARA 
PRODUTORES DE LIMÃO 
BRASIL É IMPORTANTE MERCADO PRODUTOR DE CÍTRICOS PARA EXPORTAÇÃO

O Brasil é um dos maiores 
produtores mundiais do limão Tahiti 
e o maior exportador da fruta para 
União Europeia, de acordo com a 
Abrafrutas (Associação Brasileira dos 
Produtores Exportadores de Frutas 
e Derivados). Na última década a 
exportação do limão dobrou no País 
e as perspectivas são de crescimento 
para o mercado exportador desta 
fruta já que a demanda de cítricos em 
todo o mundo vem aumentando. 

Para atender as necessidades deste 
mercado, as soluções de embalagens 
em EPS DaColheita fabricadas 
pela Termotécnica são um grande 
“companheiro de viagens” para as 
frutas cultivadas pelos produtores 
brasileiros chegarem em perfeito 
estado na Europa e na Ásia. Por ter 
um transit time longo, de cerca de um 
mês entre a colheita no Brasil até estar 
disponível para o consumidor destes 
países compradores, as características 
das conservadoras em EPS DaColheita 
trazem grandes benefícios em toda a 
cadeia. 

Com essa solução de embalagem e 
conservação, as frutas importadas do 
Brasil podem suportar a longa jornada 
de transporte chegando frescas e com 
suas propriedades organolépticas 
preservadas nos mercados mais 
distantes. “Apresentamos os 
resultados de testes e quantificamos 
os ganhos de acordo com cada 
realidade. Com a ampliação do shelf-
life e todas as características de 
eficiência logística, como redução 
no frete, ajudamos os clientes a 
aumentar a competitividade e, 
consequentemente, seus volumes de 
venda e participação nos mercados 
em todo o mundo”, afirma o diretor 
superintendente da Termotécnica, 

Nivaldo Fernandes de Oliveira.
As soluções pós-colheita da 

Termotécnica podem ampliar em até 
30% o shelf-life das frutas mantendo 
suas propriedades nutricionais por 

mais tempo. Certificados por testes em 
laboratórios europeus (AgroTropical 
e HDG), esses resultados conferem 
redução de perdas e desperdício 
de alimentos, o que torna a linha 

DaColheita sustentável e adequada 
para acondicionar as frutas da colheita 
até o consumidor, reduzir a absorção 
de impactos no transporte e melhorar 
a exposição no varejo.

Estudo comparativo EPS x Papelão
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Frescor do
CAMPO À MESA

Caixa Conservadora 
em EPS DaColheita 

Aumento do shelf-life;
Redução do desperdício;
Eficiência no transporte e armazenamento;
EPS (isopor* ) 100% reciclável.

(47) 99994-1113
termotecnica.ind.br @termotecnicabr

Termotécnica

Uma marca

*Isopor é marca registrada de empresa terceira

Com tecnologia e designs 
patenteados, permitem alto 
isolamento térmico, facilidade no 
empilhamento e transporte. Isso 
representa também dias a mais com 
a fruta saudável nas gôndolas com 
muitas vantagens para o varejista. 
Ainda sobre as questões de operação 
e custos logísticos, os benefícios da 
conservadora em EPS DaColheita 
em relação a outros materiais são 
comprovados. Em comparação com as 
embalagens em papelão, por exemplo, 
as conservadoras em EPS são até 60% 
mais leves, reduzindo o peso em cerca 
de 30%, o que representa também 
economia do frete aéreo.

 
As Conservadoras DaColheita 

também contribuem para reduzir 
drasticamente as perdas por impactos 
mecânicos. Em 2019 a Termotécnica 
conquistou a premiação WorldStar, 
concedida pela WPO (World 
Packaging Organization), um dos 
mais importantes reconhecimentos 
do mercado de embalagens, nas 

categorias Food e Save Food. Com 
esse reconhecimento, a Termotécnica 
consolida-se como referência mundial 
em soluções pós-colheita contribuindo 
para que os chamados FFLVs (flores, 
frutas, legumes e verduras) brasileiros 
ganhem mais destaque nos mercados 
internacionais e combatendo o 
desperdício de alimentos.

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

No quesito de sustentabilidade, 
as caixas conservadoras DaColheita 
contribuem em três frentes:

1) Na reciclagem pós-consumo, 
pois o EPS é um material que pode ser 
100% reciclado e se transformar em 

matéria-prima para outras aplicações, 
como rodapés e solados de sapato.

2) Aumento do shelf-life dos 
produtos frescos em até 30%, o 
que contribui para a redução do 
desperdício na cadeia de distribuição 
e consumo.

3) Contribui para a redução da 
pegada de carbono, com a diminuição 
da emissão de Co2 no transporte 
devido ao peso mais leve das soluções, 
o que reduz o consumo de combustível.

Pensando na qualidade das frutas 
tipo exportação, do campo até a mesa 
do consumidor, as soluções DaColheita 
têm sido um diferencial que agrega 
muito valor. Nivaldo de Oliveira 
reforça que “a embalagem é um 
veículo importante de posicionamento 
e de comunicação destes benefícios e 
agregação de valor. Toda a tecnologia 
de conservação e o design das nossas 
soluções em EPS DaColheita propiciam 
aos nossos clientes comunicar 
ao mercado esses diferenciais de 
qualidade das frutas brasileiras tipo 
exportação”.

MAIS INFORMAÇÕES PARA 
A IMPRENSA
Conexão e Conteúdo
Carla Lavina
carla.lavina@logosag.com.br
+55 47 9 9127 9834
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DAF PROJETA CRESCIMENTO DE 
20% NAS VENDAS DE CAMINHÕES 
EM 2022

Mesmo com um cenário desafia-
dor em 2022, ainda sob ameaça de 
falta de peças, inflação alta e insta-
bilidade econômica, a DAF projeta 
aumentar em 20% suas vendas de 
caminhões no País. Para tanto, a ex-
pectativa da montadora holandesa 
é vender 6.700 modelos. Com esse 
total, a DAF estabelecerá mais um 
recorde no País.

No ano passado, a fabricante 
teve o seu melhor desempenho des-
de que começou a atuar no mercado 
nacional, há oito anos. De acordo 
com a marca, foram entregues 5.600 
caminhões pesados e extrapesados. 
Um crescimento, portanto, de 46,2% 
sobre as 3.381 unidades de 2020. 
Com as vendas até o ano passado, 
há cerca de 19 mil caminhões DAF 
XF e CF rodando por estradas bra-
sileiras.

Investimentos em automação
A DAF quer potencializar os bons 

resultados de 2021. A estratégia da 
empresa é continuar a investir na 
sua fábrica de Ponta Grossa, no Pa-
raná. Assim, vai promover melhorias 
para alavancar a participação no 
mercado e vendas para outros paí-
ses da América do Sul.

A montadora vai investir na mo-
dernização e automação da linha de 
produção. E adotar o conceito da in-
dústria 4.0 para aumentar a capaci-
dade produtiva neste ano, e ampliar 
recursos de engenharia, bem como 
testes de rodagem com os cami-
nhões nacionais. Por isso, a DAF ini-
ciou 2022 com o lançamento do CF 
chassi rígido com motor Paccar GR-
7, disponível nas versões 6x2 e 8x2. 
O novo caminhão semipesado, aliás, 
amplia a participação da marca no 
segmento.

BANCO MERCEDES-BENZ LANÇA OPÇÕES ESPECIAIS 
DE CDC PARA CAMINHÕES E SPRINTER

O Banco Mercedes-Benz, líder em 
financiamento em todos os segmentos 
de atuação, lança em fevereiro campa-
nhas especiais em CDC (Crédito Dire-
to ao Consumidor) para caminhões e 
para a linha Sprinter.

Agora os clientes contam com op-
ções de "parcelas balão", ou seja, par-
celas intermediárias em determinados 
períodos do contrato que possibilitam 
melhor planejamento e gestão do flu-
xo financeiro dos clientes, otimizando 
a utilização dos seus recursos. A moda-
lidade, muito comum em países como 
os EUA, proporciona o parcelamento 
com prestações mais acessíveis.

As campanhas favorecem clientes 
dos mais diversos segmentos, com 
destaque para o agronegócio, já que 
os clientes conseguem alinhar suas 
receitas impactadas pela sazonalida-
de das safras com as características do 
financiamento, que traz parcelas com 
valores competitivos concatenadas 
com as "parcelas balão".

"Essas campanhas foram pensadas 
no âmbito de nossa incansável busca 
para proporcionar as melhores con-
dições possíveis aos nossos clientes, 

sobretudo no panorama atual pelo 
qual o mundo vem passando. Os ne-
gócios dos clientes têm suas caracte-
rísticas específicas de sazonalidade, 
influenciadas também pelos reflexos 
causados pela pandemia, e o Banco 
Mercedes-Benz tem total ciência des-
ta particularidade", declarou Marcelo 
Larussa, diretor comercial do BMB.

As campanhas
Caminhões:
• CDC com "parcelas balão" anuais, 

prazo de 60 meses, entrada mínima de 
20% para PF (Pessoa Física) e 0% para 
PJ (Pessoa Jurídica) e taxa de 1,28% ao 
mês.

Sprinter linha Street 314:
• CDC com parcelas reduzidas no 

primeiro ano, carência de 2 meses, 
prazo total de 60 meses, entrada mí-
nima de 30% para PF e 30% para PJ e 
taxa de 1,36% ao mês;

• CDC com "parcelas balão" anuais, 
carência de 2 meses, prazo total de 60 
meses, entrada mínima de 30% para 
PF e 30% para PJ e taxa de 1,35% ao 
mês.
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TARGET BANK 
FECHA OPERAÇÃO 
DE R$ 3 MILHÕES 
PARA FOMENTAR 
O TRANSPORTE DE 
CARGAS NA ROTA 
MERCOSUL

O Target Bank acaba de fechar 
um contrato que marca a entrada da 
empresa no mercado de transportes 
rodoviários na rota Mercosul. A fin-
tech que é líder em oferta de servi-
ços financeiros para o setor logístico 
fechou um aporte de R$ 3 milhões 
para uma transportadora no Paraná 
realizar operações de exportação de 
caminhões para países da América 
Latina, como Chile e Argentina.

O crédito foi concedido por meio 
do novo braço da empresa, o Target 
Cash, criado para fomentar negócios 
no setor logístico e que já movimen-
tou R$ 20 milhões de operações de 
crédito, já quitadas, desde o início 
do ano, com zero inadimplência.

“A Target viabiliza o crescimento 
das empresas, uma vez que elas pre-
cisam de um fôlego para dar início a 
esses contratos. A concessionária ou 
transportadora pega os caminhões 
nas montadoras e transporta para 
outros países. São viagens de 2.000 
a 3.000 quilômetros, que incluem 
grandes despesas de combustível e 
hospedagem e podem levar até 30 
dias para serem concluídas e até 90 

dias para quitação do pagamento”, 
explica Kenji Sabanai, superinten-
dente de crédito do Target Bank.

Com o aporte, a transportadora 
estima um aumento de 200% em seu 
faturamento em 2021. “Esses recur-
sos são importantes para a retomada 
da economia do país no pós pande-
mia”, comenta Luiz Garcia, diretor 
financeiro do Target Bank.

Outra Operação de Aporte
O Target Bank já negocia outras 

operações de crédito para fomentar 
o transporte de cargas na rota Mer-
cosul. O novo aporte, desta vez de R$ 
6 milhões, será concedido para uma 
empresa do ramo alimentício, loca-
lizada no interior de São Paulo. Par-
te do transporte será feito em baú 
frigorífico e a quitação pelo serviço 
pode levar até 120 dias, o que tor-
na o aporte de extrema importância 
para a empresa. “Esse aporte possi-
bilita que a empresa alavanque seus 
negócios e entre no concorrido ramo 
de transportes na rota Mercosul”, 
ressalta Kenji Sabanai.

EMPRESA PIONEIRA NA OFERTA DE SOLUÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O SETOR LOGÍSTICO JÁ OPEROU MAIS DE R$ 20 MILHÕES EM 
EMPRÉSTIMOS ESTE ANO, FOMENTANDO NEGÓCIOS EM TODO O PAÍS

MONTADORAS 
DE CAMINHÕES 
COMEÇAM ANO
COM CRESCIMENTO

A Federação Nacional da Distri-
buição de Veículos Automotores, 
Fenabrave, divulgou os números das 
vendas de veículos no Brasil em ja-
neiro, mostrando que as vendas de 
caminhões apresentaram alta na 
comparação com janeiro de 2021, 
apesar do número de unidades ven-
didas ser inferior do que o registrado 
em dezembro.

“O resultado é conjuntural e acon-
tece, principalmente, em função dos 
baixos estoques das Concessionárias, 
em dezembro, da persistente falta de 
produtos – ainda provocada pela es-
cassez de insumos e componentes e, 
também, devido à sazonalidade do 
período. Além desses fatores, a alta 
nas taxas de juros restringiu a apro-
vação de crédito para financiamentos 
e, também, tivemos queda na renda 
do consumidor, pelo aumento da in-
flação, em que pese tenhamos tido 

melhora dos níveis de emprego no 
país. Avaliando a sazonalidade, lem-
bro que, em janeiro, a renda familiar 
fica mais comprometida, em função 
dos impostos e gastos com matrícu-
las e materiais escolares, por exem-
plo, o que acaba afetando a decisão 
de compra do consumidor”, explica 
José Maurício Andreta Jr., Presidente 
da Fenabrave.

Apesar do número cair em relação 
a dezembro, a Fenabrave destaca que 
o segmento de caminhões continua 
aquecido, com a programação para 
entrega de muitas encomendas para 
o próximo semestre. Foram vendidos 
8.517 caminhões no mês passado, 
17,33% mais do que no mesmo perí-
odo de 2021, quando foram vendidos 
7.259. Já na comparação com dezem-
bro, quando foram vendidos 11.985, 
houve queda, de 28,94%.
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No ano em que completa 25 anos 
de operação no Brasil, a IVECO ini-
cia uma nova fase como parte do 
Iveco Group, líder automotivo glo-
bal atuante nas áreas de Veículos 
Comerciais e Especiais, Powertrain 
e Serviços Financeiros. Para marcar 
a ocasião, a montadora anuncia um 
novo ciclo de investimento no valor 
de R$ 1 bilhão destinado à América 
Latina, que teve início em 2021 e ter-
mina em 2025. O objetivo é fortale-
cer ainda mais a presença da IVECO 
na região, lançando as bases para o 
sucesso futuro da marca.

O aporte é destinado para o de-
senvolvimento de novos produtos, 
como a linha Euro VI, e serviços (pro-
gramas com foco em Costumer Expe-
rience, novo plano de treinamento 
de pós-venda na rede de concessio-
nários, ampliação da linha NEXPRO 
– linha de peças testadas e homolo-
gadas pela montadora, entre outros), 
continuidade da expansão da Rede 
de Atendimento, nacionalização/lo-
calização no fornecimento de peças 
e componentes, incremento nos pro-
cessos produtivos e contratações:

Desenvolvimento de Produtos = 
60%

Processos Industriais, qualidade e 
recrutamento = 15%

Pós-venda, serviços ao cliente e 
rede = 13%

Localização de peças = 12%
“Deu para perceber que a IVECO 

realmente não para. Teremos muitas 
novidades em 2022 e tenho certeza 
que nosso crescimento sustentável 
ganhará mais fôlego. Continuaremos 
avançando no mercado de transpor-
tes”, afirma Márcio Querichelli, pre-
sidente da IVECO na América Latina.

O avanço a que Márcio se refere 
pode ser visto no balanço dos últi-
mos anos. Em 2021, a IVECO regis-
trou crescimento de 70% na com-
paração com o ano anterior, sendo 
a marca full liner que mais cresceu 
no Brasil. Já em 2020, a IVECO teve 
crescimento de 30% e foi a montado-
ra que mais cresceu no mercado bra-
sileiro durante o período. “O nosso 
intenso trabalho em diversas frentes 
– expansão da rede de concessio-
nários, desenvolvimento de novos 
produtos e serviços e contratações 
– resultou em um crescimento muito 
significativo nas nossas vendas”, diz 
Querichelli. 

A estratégia por trás dos bons re-
sultados da IVECO tem relação com 
fatores como o portfólio completo 
de produtos da marca, dos leves aos 
extrapesados. “São produtos que po-
dem atender facilmente diferentes 
operações do transporte de cargas. 
Por exemplo, a versátil Daily, que é 
vista nas ruas implementada com 

baú e até como motorhome, o Tector, 
que é um ‘trabalhador’ incansável 
nas cidades e rodovias transportan-
do todo tipo de carga, e os pesados 
Hi-Road e Hi-Way, que garantem a 
robustez para o cliente nas missões 
rodoviárias de longa distância”, ex-
plica Bernardo Brandão, diretor de 
Marketing e Produto da IVECO para a 
América Latina. 

Destaque para dois recentes lan-
çamentos de 2021: o Tector Auto-
-Shift Coletor, que tem a consagrada 
assinatura da linha Tector e se po-
siciona como uma importante fer-
ramenta para o setor de coleta de 
resíduos, e a Daily 35-160 Euro VI, 
apresentada em dezembro do ano 
passado. O modelo, cada vez mais 
brasileiro, teve um aporte de alta 
tecnologia, com foco na redução de 
emissões, conforto, economia e a 
consagrada estrutura chassi-cabine, 
que proporciona durabilidade e ver-
satilidade para o modelo. 

Mas não basta ter uma gama 
versátil de produtos. O pós-venda é 
fundamental para fidelizar os clien-
tes e estar com eles no dia a dia da 
operação. “Nossos esforços e inves-
timentos também renderam frutos 
com a expansão da capilaridade da 
nossa rede de atendimento. No Bra-
sil, estamos presentes em 100% do 
território nacional, de norte a sul do 

país. Nossos clientes, que muitas ve-
zes transportam cargas para países 
vizinhos, também contam com essa 
alta capilaridade na América Latina: 
temos 158 pontos de atendimento, 
entre concessionárias e pontos as-
sistenciais, no continente e isso faz a 
diferença para quem está nas estra-
das”, ressalta Brandão. 

Outro ponto importante da IVE-
CO que ganha muita força em 2022 
é o programa Brasil Natural Power. A 
marca está investindo no desenvolvi-
mento e produção de caminhões pe-
sados movidos a gás, apostando na 
sustentabilidade e na rentabilidade 
do cliente. “Essa é a base do nosso 
Programa que, em breve, causará um 
impacto positivo muito forte no mer-
cado nacional”, finaliza Brandão. 

Para tudo isso sair do papel e se 
transformar em realidade, um fator 
é fundamental: o investimento em 
pessoas. Foram contratados cerca de 
1 mil funcionários, entre colaborado-
res e executivos com grande vivência 
em players do segmento de transpor-
tes, para áreas-chave da montadora 
na América Latina. Esse é o segredo 
do sucesso da IVECO: um time al-
tamente engajado e qualificado de 
funcionários e fornecedores que faz 
a diferença junto aos clientes e par-
ceiros.

NOVO CICLO DE 
INVESTIMENTO 
DE R$1 BI 
IMPULSIONA 
CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
DA IVECO NA 
AMÉRICA 
LATINA




