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SANTA CATARINA É A 
MAIOR FORNECEDORA DE 
MAÇÃS PARA CEAGESP

Em 2021, foram comercializadas mais 
de 85 mil toneladas de maçãs nacional, 
na Ceagesp. Sendo que a variedade gala 
possuindo uma participação de mais de 
50% do total das vendas, com 49,9 mil t. 
A maçã Fuji, também é bastante requi-
sitada, tanto, que foram vendidas mais 
de 30 mil t, o que a coloca na segunda 
posição. 

Como a fruta precisa de temperatu-

ras baixas, a região do Sul do País é um 
dos maiores produtores nacional, tendo 
São Joaquim, município localizado em 
Santa Catarina, como o maior produtor e 
um dos principais fornecedores de maçã 
fuji ao Entreposto da Capital. A cidade 
catarinense chega a representar cerca 
de 39,4% da fruta que entra no ETSP.  

ABRIL TEM OFERTA BAIXA 
DE PIMENTA NO ETSP

De acordo com tabela de sazonalidade, 
a oferta de pimenta a partir do mês de abril 
começa a diminuir depois de um período 
forte no primeiro trimestre deste ano. 

Na empresa Comércio de Pimenta 
Akira Ltda, que está há mais de 20 
anos na Ceagesp, é possível encontrar 
diversas variedades como dedo-de-moça, 
malagueta, pimenta-de-cheiro, entre 
outras. A empresa, que fica localizada no 
Pavilhão MLP - Mercado Livre do Produtor, 
comercializa produtos que vêm de várias 
regiões e também fora do Estado de São 
Paulo, como Bahia, Goiás e Paraná. 

“A partir de agora, o normal é de 
aumentar as vendas por causa da 
diminuição do produto. Isso por conta do 
clima frio desta estação. Consequência 
disso, a qualidade fica prejudicada e as 
variedades diminuem muito”, é o que 
explica a proprietária Keila Kagohara. 

Na empresa Agrícola Leal, as pimentas 
são vendidas em caixas de 10 quilos. A 
Dedo-de-moça, por exemplo, ela pode ser 
encontrada na faixa de 40 reais, a graúda. 
Já a Cambuci, a média varia algo em torno 
de 50 reais.

ceagesp
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COUVE-FLOR ALPINA GARANTE MAIS 
SEGURANÇA NO PLANTIO EM TEMPOS 
DE INTENSA VARIAÇÃO CLIMÁTICA

De acordo com o último censo 
agropecuário do IBGE, cerca de 140 mil 
toneladas de couve-flor são produzidas 
no Brasil e a grande concentração do 
cultivo está nas regiões Sul e Sudeste, 
devido às condições climáticas exigidas 
pela cultura. Diferente das demais 
brássicas, a couve-flor é mais sensível às 
oscilações do tempo, pois são as horas 
de frio acumuladas que induzem na 
formação e qualidade dos floretes.

Diante disso, a Agristar do 
Brasil investe constantemente no 
desenvolvimento de novos híbridos 
com o objetivo de levar ao campo cada 
vez mais qualidade e produtividade. 
Como parte deste trabalho, o portfólio 
da linha Topseed Premium conta com a 
couve-flor de inverno Alpina F1, material 
consolidado no mercado de horticultura 
há mais de 10 anos, que possui boa 
tolerância a variações climáticas, 
folhagem ereta e vigorosa para proteger 

a cabeça de danos por raios solares, e 
resistência a Xanthomonas campestris 
pv. campestris (Xcc), bactéria causadora 
da podridão negra, principal doença que 
atinge a cultura.

“A couve-flor é uma cultura de valor 
agregado, que traz boa rentabilidade aos 
produtores que optam pela utilização de 
sementes híbridas de alta qualidade. 
Essa necessidade se deve às condições 
climáticas cada vez mais difíceis de se 
prever, o que traz perdas a quem não 
utiliza técnicas e cultivares modernas”, 
explica o especialista em Folhosas e 
Brássicas da Agristar Silvio Nakagawa.

Ele acrescenta que a Alpina é um 
híbrido bastante versátil, possui peso 
e tamanho ideais para comercialização 
em caixaria e feiras livres, locais onde se 
exige cabeças maiores. Para o segmento 
de embalados pode-se plantar mais 
adensado, resultando em cabeças 
compactas para esta finalidade.

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DE 
STARTUP AJUDA 
FRUTICULTORES NO 
MANEJO DO POMAR

Tecnologia da Adroit Robotics traz 
ganhos de produtividade e pode reduzir 
em 20% o consumo de insumos, com o 
uso dos mapas detalhados fornecidos pela 
ferramenta, além de evitar que o solo seja 
saturado com nutrientes e agroquímicos

O futuro tecnológico no agronegócio, 
que há alguns anos parecia ser algo tão 
distante, chegou e já é uma realidade 
dentro das fazendas. Com a tecnologia 
LeafSense, por exemplo, os fruticultores 
têm à disposição sensores e inteligência 
artificial para ajudar no manejo das 
culturas.

Ela foi desenvolvida pela startup Adroit 
Robotics, e reúne informações detalhadas 

de produtividade e saúde dos pomares, 
analisando plantas e frutos um a um, de 
forma totalmente automatizada.

O diretor de tecnologia da empresa, 
Angelo Gurzoni Jr, explica que os sensores 
geram imagens de altíssima resolução que 
são enviadas para algoritmos que analisam 
tudo de forma individual, em detalhes.

“A tecnologia LeafSense traz uma 
visão abrangente do pomar. Quantidade 
de frutos, curvas de maturação (maduros 
ou verdes), diâmetros e taxa de queda 
no chão são apresentadas juntamente 
com informações sobre as plantas, como 
número de árvores ausentes e replantios, 
cubicagem (volumetria), altura das 

copas e presença de cipós e daninhas. 
O fruticultor também conta com acesso 
às imagens de alta resolução do pomar, 
georreferenciadas, atuais e históricas”, 
detalha.

Além disso, a LeafSense, com todos 
esses indicadores, também pode ser 
apresentada como linhas de evolução 
temporal, permitindo o acompanhamento 
das ações de manejo.

É possível também visualizar 
comparativos dos indicadores entre 
diferentes datas, setores, variedades e 
outros aspectos do pomar, e até entre 
fazendas.

Cada pomar monitorado pela 

tecnologia contribui para o aumento 
contínuo da base de conhecimento do 
sistema. Segundo Gurzoni Jr, na citricultura, 
os próximos passos serão a combinação 
dos modelos de produtividade com as 
condições climáticas e o histórico de 
manejo do pomar.

“Assim será possível fazermos 
recomendações de aumento de 
produtividade, bem como o constante 
refinamento dos modelos de detecção 
de pragas, doenças e deficiências 
nutricionais”, conta.



ABÓBORA HÍBRIDA RECORDISTA
DE PRODUTIVIDADE

Se um produtor procura por 
confiança, qualidade e segurança 
ao escolher sementes de abóbora 
japonesa, a variedade híbrida 
Takayama, da linha de alta tecnologia 
Topseed Premium, é a escolha certa.

Há mais de 30 anos no mercado 
brasileiro, o material, que é líder de 
mercado, é adaptável para o plantio 
em todo o território nacional, gera 
frutos uniformes e apresenta alta 
produtividade.

A lavoura do produtor Giovani 
Oliveira em Lagamar (MG) é um 
exemplo dos bons números de 
rendimento da abóbora.

Em 90 hectares de área, a 
produtividade média da Takayama 
superou 36 toneladas de frutos 
vendidos, de acordo com o consultor 
técnico de vendas Topseed Premium, 
Douglas Santos Morais.

O produtor Giovani destaca que 
planta anualmente uma média de 

400 hectares da variedade, que é 
comercializada, principalmente, para 
São Paulo e Belo Horizonte, mas este 
ano também seguiu viagem para o 
Paraguai.

“Escolhi a Takayama entre as outras 
abóboras porque foi a variedade que 
mais se destacou em produtividade. O 
conjunto semente, adubação e parte 
técnica funcionou como um todo para 
gerar esse resultado”.

O especialista em cucurbitáceas 

da Agristar do Brasil, Rafael Zamboni, 
explica os fatores de destaque da 
variedade Takayama.

“Alta rusticidade, rigidez de casca 
e espessura da polpa da abóbora 
são características que permitem a 
adaptabilidade a todas as regiões 
brasileiras e garantem qualidade 
para viagens de longa distância, além 
de mais tempo de prateleira nos 
supermercados”.

VARIEDADE COMERCIALIZADA PELA LINHA TOPSEED PREMIUM SUPERA 36 TONELADAS DE PRODUTIVIDADE MÉDIA EM LAVOURA MINEIRA
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INICIA A 
SAFRA DO 
REPOLHO

De acordo com a tabela de 
sazonalidade da CEAGESP, a produção de 
repolho começa a ficar forte a partir do 
mês de abril até o mês de maio. 

O Estado de São Paulo é o maior 
produtor da hortaliça do país, o 
que corresponde por 22% de toda 
a safra nacional. Segundo o último 
levantamento da SEAB – Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, o Estado produz 322,7 

mil toneladas por ano. Tendo a principal 
região produtora fica em Sorocaba, na 
cidade de Piedade. Sendo que Piedade é 
a maior fornecedora de repolho para a 
CEAGESP, a unidade de Sorocaba. 

No Entreposto paulista, a 
hortaliça está entre os 20 produtos 
mais comercializados na Central de 
Abastecimento, com uma média anual 
de vendas de 50 mil toneladas.
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OS IMPACTOS 
DA ESTIAGEM 
E DAS ALTAS 
TEMPERATURAS 
PARA O 
AGRONEGÓCIO

A estiagem, que atinge principal-
mente a região Sul do Brasil, e as 
chuvas acima da média em alguns 
Estados do Sudeste, Nordeste e Nor-
te do País, aliadas às altas tempe-
raturas, representam um momento 
delicado para os cultivos agrícolas, 
produções pecuárias e abasteci-
mento de famílias no meio rural.

Aves e suínos criados em sistema 
de confinamento são bastante sensí-
veis às oscilações de temperaturas, 
especialmente quando elas estão 
mais elevadas. Dias quentes podem 
ocasionar redução da ingestão de 
alimentos, prejudicando o ganho de 
peso, e, em casos extremos, causan-
do a morte de animais. O que tem 
acontecido com frequência.

Nesse sentido, é fundamental 
que o produtor siga as orientações 
repassadas pelo assistente técnico 
da cooperativa ou da agroindústria. 
Além do fornecimento de água em 
quantidade e qualidade adequados, 
é essencial garantir a correta manu-
tenção dos equipamentos de venti-
lação e resfriamento ambiental, de 
forma a garantir seu funcionamen-
to, quando necessário. Também é 
importante que o produtor fique 
atento à disponibilidade de ener-
gia elétrica, especialmente nos dias 
mais quentes.

O momento crítico pelo qual es-
tamos passando, onde há locais com 
restrição na disponibilidade hídrica, 
pede eficiência para reter ao máxi-
mo a água nas propriedades rurais. 
Captar a água da chuva que cai so-
bre as construções, armazenando-a 

em reservatórios e cisternas, é a 
forma mais barata e eficiente de au-
mentar a reserva e garantir a estabi-
lidade produtiva, principalmente na 
produção animal. Poços artesianos 
podem ser opções complementares, 
mas suas construções devem ser fei-
tas sob orientação de profissionais 
habilitados e com critérios técnicos.

Também é importante manter o 
uso consciente e racional da água e 
investir em novas soluções, que vi-
sam aumentar a produtividade no 
campo, principalmente em regiões 
mais remotas, sem acesso à energia 
elétrica fornecida pelas concessio-
nárias.

A agricultura irrigada é uma ati-
vidade que tem crescido de forma 
sólida no Brasil nos últimos anos. 
De acordo com dados do Atlas da Ir-
rigação, divulgados em 2021, a área 
irrigada no País chega atualmente a 
8,2 milhões de hectares, podendo 
absorver mais 4,2 milhões de hec-
tares até 2040, ou seja, um aumen-
to de 76%. Mas a escassez de água 
para o manejo do cultivo de alimen-
tos tem feito os produtores rurais 
procurarem técnicas de agricultura 
irrigada que garantam um desenvol-
vimento sustentável e mitiguem os 
problemas de estiagem. A irrigação 
por gotejamento é uma delas. O sis-
tema tem potencial de economia de 
água e nutrientes, permitindo um 
uso eficiente e aumentando a pro-
dutividade na agricultura, além de 
contribuir à geração de emprego.

A novidade fica por conta do uso 
de sistemas de geração de energia 

Por Valdo Marques

híbridos, com painéis fotovoltaicos 
interligados a geradores a diesel. 
Instalados em conjunto, eles garan-
tem o fornecimento de energia em 
áreas afastadas e que muitas vezes 
não têm acesso à energia elétrica 
convencional. Os sistemas híbridos 
são a forma de se obter energia a 
partir de duas ou mais fontes.

Nesse sentido, a Stemac, maior 
especialista nacional na fabricação 
e comercialização de grupos gera-
dores, oferece soluções eficazes, 
imediatas e acessíveis, que garan-
tem autonomia energética e ainda 
permitem baixas emissões atmos-
féricas. Aos produtores rurais, a 
empresa ainda dispõe de serviços 
especializados através de equipe 
própria de engenheiros, para rea-
lizar avaliação técnica e estudo de 

viabilidade econômica.
Fato é que a preocupação com 

uma produção mais sustentável e o 
uso eficiente e consciente dos re-
cursos são práticas essenciais e cada 
vez mais adotadas. Mas é importan-
te que as pessoas também assumam 
o compromisso diário de evitar o 
desperdício, contribuindo para pre-
servar água nos reservatórios e re-
duzindo a geração termoelétrica. Só 
assim poderemos diminuir o custo 
total da produção de energia e, con-
sequentemente, ajudar a mitigar os 
impactos ambientais.

Valdo Marques é Vice-Presidente 
Executivo da Stemac, empresa que 
oferece soluções em Grupos Gera-
dores comercial, empresarial e in-
dustrial



OPENSOLO LANÇA SOLUÇÃO 
PARA INTEGRAR A CADEIA 
DE FRUTAS, LEGUMES
E VERDURAS
OBJETIVO É OFERECER UMA FERRAMENTA ÁGIL E COMPLETA PARA 
PRODUTORES, VAREJISTAS, DISTRIBUIDORES, IMPORTADORES E 
EXPORTADORES QUE RESPONDA AO DINAMISMO DO MERCADO DE FLV

Em dezembro, a OpenSolo, que aca-
ba de chegar ao mercado e oferece uma 
solução inédita para a cadeia de frutas, le-
gumes e verduras (FLV) e também para o 
setor de trigo, será lançada oficialmente. A 
plataforma possui como diferencial a inte-
gração de três grandes universos: compra 
e venda, serviços acessórios e visibilidade 
de processos de execução totalmente digi-
talizados, em um modelo conhecido como 
Tudo em Um (One Stop Shop).

O módulo de mercado permite que 
compradores e vendedores negociem di-
retamente entre si, em âmbito doméstico 
e internacional, com processo integrado, 
seguro e auditável terminando em um pe-
dido/contrato digital.

Seu sistema de controle garante que 
apenas empresas qualificadas estejam na 

plataforma da OpenSolo. Sua cadeia de 
processos digitais, promove a governança 
e eleva visibilidade às transações do dia a 
dia. A plataforma conta também com uma 
área de inteligência de mercado que quali-
fica a tomada de decisão dos clientes.

No pacote de serviços, a trava de câm-
bio garante segurança às importações, eli-
minando o risco da variação cambial. Tudo 
isso somado a outras soluções, como lo-
gística, seguro de crédito, financiamento e 
controle de qualidade. Para garantir todo 
esse processo, a OpenSolo conta com 
parceiros reconhecidos no mercado: Bexs 
Banco, Santander, Coface, Euler Hermes, 
Fides Control, Genesis Group, Rangel Lo-
gistics Solutions,Fides Control e Steinwe-
gBrokers.
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FUNGICIDA MULTÍSSITIO RECEBE SINAL 
VERDE PARA SER UTILIZADO EM FLV
ASCENZA REFORÇA A NOVIDADE SOBRE O CUPRITAL 700 EM CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS

Em uma nova campanha estra-
tégica de marketing, a multinacio-
nal Ascenza, pertencente ao grupo 
português Rovensa, anuncia que o 
Cuprital 700, um fungicida/bacteri-
cida multissítio protetor à base de 
Oxicloreto de Cobre (Cu+2), agora 
pode ser utilizado em Frutas, Legu-
mes e Verduras (FLV), além de gran-
des culturas. Para comunicar e infor-
mar o produtor rural, a agência de 
marketing responsável pelo projeto, 
Asa Propaganda e Designer, criou 
uma programação intensa de peças 
publicitárias e vídeos nas redes so-
ciais da empresa para este mês e 
março.

O produto passa a ser indicado 
para tomate, batata, amendoim, 
manga, cebola, mamão e uva. “Este 
é um dos objetivos, destacar de for-
ma objetiva, muito visual e clara, 
que o Cuprital 700, além de seus 
grandes diferenciais para o merca-
do, pode ser uma ferramenta para 
estas outras culturas e com todos os 
seus benefícios”, A engenheira agrô-
noma, marketing e desenvolvimento 
da marca no Brasil, Patrícia Cesari-
no.

Ela explica que a palavra chave 
para Cuprital 700 é ser “multi”, e 

este é um dos motes da campanha. 
“Destacamos sua ação multissítio, 
atacando diferentes pontos dos fun-
gos das mais variadas culturas. Ain-
da assim, possui muitas formas de 
aplicação, como aéreo ou terrestre. 
Ou seja, multivantagens”, relata. O 
site do produto, www.cuprital.com.
br, também foi reformulado e agora 
conta com novas abas informativas.

Diferenciais do produto
O Cuprital 700 entra em ação a 

fim de diminuir o risco de desen-
volvimento de resistência dos pa-
tógenos de forma preventiva. Como 
exemplo a Ferrugem Asiática na soja, 
bacterioses no trigo, verrugose, me-
lanose e pinta preta em citros, an-
tracnose em manga e requeima em 
tomate e batata.

O produto atua em diferentes 
pontos dos fungos, esta característi-
ca é exatamente uma das ferramen-
tas que deve impactar na resistência 
desses organismos. É importante 
lembrar que o manejo da resistên-
cia só consegue ser efetivo quando 
realizado com o uso alternado de 
fungicidas sistêmicos e aqueles do 
tipo multissítios, como o Cuprital 
700. “Esta é uma ótima ferramenta 
de mitigação de risco para surgi-

mento de populações de patógenos 
resistentes aos fungicidas de ação 
específica e para melhorar a eficiên-
cia de populações já resistentes aos 
fungicidas sítio específicos”, aponta 
Patrícia.

Multiconcentrado
A concentração de oxicloreto de 

cobre é de 1.196,8 g/L, o que equi-
vale à 700 g/L de cobre metálico, fa-
zendo com que o Cuprital 700 seja 
o fungicida nessa linha com a maior 
concentração do mineral no Brasil 
em formulação líquida, o que facilita 
muito a operacionalidade no campo. 
Isto resulta em uma menor dose e, 
muitas vezes, menor custo por hec-
tare, beneficiando o produtor na 
manipulação, dosificação e descarte 
de embalagens. Ele também pode 
ser aplicado em misturas com os 
fungicidas de sítio específico.

Demais características
A Suspensão Concentrada (SC) 

a qual o produto foi desenvolvido, 
facilita a sua diluição na hora da 
aplicação, mesmo em volumes me-
nores, mantendo as características 
essenciais do cobre, entregando as-
sim mais eficiência, e praticidade na 
hora do preparo da calda e na apli-
cação.  Além disso, as partículas de 

cobre do Cuprital 700, em torno de 
1,5 micras, um tamanho muito redu-
zido, que proporciona uma melhor 
qualidade de cobertura da superfí-
cie da folha e com isso melhor efeito 
de proteção.

Selo IBD
Outra novidade é que o Cuprital 

passa a adotar o selo IBD, que signi-
fica que o produto é cultivado sem 
substâncias químicas nem transgê-
nicas,  além de estar em conformi-
dade com as leis sanitárias, ambien-
tais e trabalhistas nacionais. “Esta é 
uma certificação de que ele também 
pode ser utilizado por produtores de 
cultivos orgânicos”, completa a pro-
fissional da Ascenza.

Sobre – A Ascenza é uma empre-
sa de origem portuguesa que com-
põe o grupo internacional, Rovensa, 
presente em 70 países há mais de 
cinco décadas. Possui o compromis-
so de ajudar a alimentar o planeta 
por meio de soluções seguras e sau-
dáveis numa agricultura equilibrada 
e sustentável, com respeito pelos 
aspectos sociais e ambientais. ht-
tps://cuprital.com.br.

Anderson Pott Sommelier
Quando se fala de Portugal, sem-

pre se falava de vinhos maduros e 
duros, isso até meados da Década 
de 90, porém, os produtores enten-
deram a importância, de produzir 
vinhos mais apreciáveis, mais leves 
e equilibrados, a fim de conquistar 
o público mais jovem ou iniciante na 

bebida. 
A partir desta inovação, todo o 

país teve um crescimento significa-
tivo não somente na variedade, mas 
no bom preço. O cliente final ga-
nhou muita variedade, não somen-
te para o dia a dia, mas nas opções 
para cada ocasião!

Hoje em dia, quando se fala de 

vinhos de até 50 reais, europeus, 
aqui em São Paulo, Portugal terá a 
maior variedade e quantidade para 
atender o consumidor final com 
este perfil de Busca! Exemplo, nós 
temos esta sugestão, produzido no 
Alentejo.

VINHOS PORTUGUESES: JOVENS E DESCOMPLICADOS!

agro
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D.P. EMPÓRIO
MAIS DE 3 MIL ITENS EM UM SÓ LUGAR, DENTRO DA CEAGESP E DO MERCADÃO DE FLORES

A empresa D.P. Empório 
– Deus Proverá, está 
no maior mercado 
atacadista da Améri-
ca Latina e o terceiro 

maior do mundo, a Ceagesp, há 50 
anos. Hoje, a Ceasa de São Paulo é 
uma referência no Estado e no País 
inteiro quando se pensa na comer-
cialização em FLV – frutas, legumes 
e verduras. Entretanto, alguns pro-
dutos até pouco tempo, não era 
vendido ou não tinha uma saída 
significativa para que as empresas 
trabalhassem em suas gôndolas. Fa-
zendo assim, com o consumidor caso 
queira algo variado, em um só lugar, 
teria que se deslocar até à Central, 
zona cerealista, por exemplo. 

Pensando na necessidade desse 
grupo seleto de compradores, a D.P. 
Empório foi visionária e decidiu abrir 
o leque de produtos. Para isso, foi 
necessário expandir uma nova uni-
dade, inaugurada, no dia 27 de abril 

de 2019, divididos em dois andares, 
com uma gama de variedades desde 
frutas secas, cereais, grãos, fariná-
ceos, produtos naturais, temperos, 
azeites e especiarias. Além de refri-
gerantes, sucos e bebidas alcoólicas 
como vinhos nacionais e importados, 
cachaças e vodcas são alguns itens 
que podem ser encontrados facil-
mente. 

“Nós criamos este empório, por-
que, nós já tínhamos outra loja e a 
gente viu que aqui na Ceagesp, ain-
da é muito carente destes produtos. 
Como lá, a gente, já estava satura-
do, não tinha mais como crescer”, é 
o que explicou Marco Tavares, sócio 
proprietário da empresa, que é geri-
da, também, junto com o seu irmão 
Antônio Márcio. 

Para conseguir trabalhar com 
mais de 3 mil itens diferenciados, a 
empresa investiu, principalmente, na 
capacitação de profissionais na área 
de vendas para atender o cliente da 
melhor maneira e solucionando dú-
vidas de cada produto. 

“Nós temos vendedores especia-
lizados, sendo que todos passaram 
por treinamento e foram capacitados 
para realizar uma venda mais asser-
tiva, além da motivação em vender”, 
explica Marco Antônio Zampiroli Ta-
vares, administrador da D.P. Empório 
e filho de Marco Tavares.

Vale ressaltar que as vendas no 
comércio da D.P. Empório são rea-
lizadas tanto no atacado quanto no 
varejo, e também, na novidade de 
modelo de mercado que é o ataca-
rejo. A empresa acompanha a nova 
tendência de consumo que é a com-
pra online, o ecommerce. Por isso, as 
vendas também são feitas através de 
aplicativos e entrega delivery.

“Nós temos que atender todos es-
ses tipos de clientes, por isso, é mui-
to complexo, muito difícil, porque, 
além de buscar os melhores preços 
de todos os produtos, você tem que 

desenvolver uma estratégia de ven-
das para cada segmento. Hoje, nós 
somos procurados, justamente, pela 
nossa flexibilidade em atender as 
necessidades do cliente. Nós aten-
demos desde o cliente do varejo que 
vem aqui para realizar a compra da 
semana até sacolões e outros em-
pórios que querem uma quantidade 
muito maior do que temos aqui”, ex-
plica Marco Antônio.

Entretanto, depois de três anos 
de atividades consolidadas, a D.P. 
Empório conseguiu ser uma referên-
cia ao público, principalmente, pela 
tradição nordestina. “Nós trabalha-
mos com alguns produtos específi-
cos. Temos, por exemplo, um refri-
gerante chamado Caju que é o São 
Geraldo que é um produto regional 
e que você não encontra em nenhum 
lugar em São Paulo”, ressaltou.

O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta, das 7hs às 17h30. 
Aos finais de semana, sábado, das 
7h30 às 15hs e domingo, das 8h às 
14hrs. O endereço fica na Av. Dr. Gas-
tão Vidigal, 1946, Prédio Edsed XI, 
em frente ao banco Santander, pró-
ximo ao portão 3.      

Depois de inaugurar uma unidade 
dentro da Ceagesp, totalizando duas 
empresas, a D.P. Empório expandiu 
mais uma vez com uma loja no Mer-
cadão de Flores. Padronizando o es-
paço, os produtos e o serviço. O que 
o consumidor encontra em um esta-
belecimento, também, localizará em 
outra loja.

“Eu vim comprar flores e estava 
caminhando por aqui, como eu não 
tenho muito tempo, pois estava no 
horário do almoço, eu precisava de 
um produto e vi o estabelecimento 
e resolvi entrar, não tinha certeza se 
teria por aqui e encontrei. Não ima-
ginava ter uma loja assim, no Mer-
cadão de Flores, foi uma surpresa”, 
relatou Marcela Torres, estilista.

“NÓS TEMOS 
VENDEDORES 
ESPECIALIZADOS, 
SENDO QUE 
TODOS 
PASSARAM POR 
TREINAMENTO 
E FORAM 
CAPACITADOS 
PARA REALIZAR 
UMA VENDA MAIS 
ASSERTIVA, ALÉM 
DA MOTIVAÇÃO 
EM VENDER”,
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NA DP EMPÓRIO VOCÊ ENCONTRA:

BEBIDAS;
DOCES;
TEMPEROS
UTILIDADES EM GERAL.
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(Artigo escrito por Mauricio Mu-
nhoz com a estudante Sara Nadur)

O agronegócio tem, historicamen-
te, uma cultura masculinizada, que 
abre poucos espaços para mulheres 
no mercado de trabalho. Até os anos 
2000, apenas 1% das propriedades ru-
rais brasileiras eram comandadas por 
mulheres, segundo a FGV (Fundação 
Getúlio Vargas). Atualmente, este nú-
mero já ultrapassa os 10%, demons-
trando os avanços na igualdade de gê-
nero do setor, mas ainda há um longo 
caminho pela frente.

Segundo Anthony Giddens, as mu-
danças nas relações emocionais entre 
os gêneros impulsionaram mudanças 
na construção da identidade individu-

al, sobretudo a identidade feminina, 
fazendo com que as mulheres da atua-
lidade questionem seu papel no meio 
social e reclamem igualdade em rela-
ção aos homens. Portanto, mesmo em 
um ambiente predominantemente do-
minado pela figura masculina, como o 
do agronegócio, existe uma tendência 
natural de que as mulheres lutem por 
maior protagonismo no meio.

Estudos da ONU (Organização das 
Nações Unidas), que objetivam os 
ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), demonstram que uma 
divisão social e de gênero do trabalho 
igualitária propicia uma estratégia de 
desenvolvimento e combate à pobreza 
e à fome.

Contudo, ainda há um grande ca-
minho para que esta igualdade seja 
alcançada no agro. Segundo a Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), 
os trabalhos disponíveis para mulhe-
res no meio são, em sua maioria, de 
período parcial, informais, empregos 
esporádicos e autoempregos, além 
de remunerar cerca de 17% menos às 
mulheres que aos homens. Portanto, é 
importante que as mulheres do campo 
tenham acesso à maior capacitação, 
aumentando sua geração de renda, 
alcançando uma cadeia produtiva do 
setor mais complexa e propiciando, as-
sim, uma maior autonomia financeira 
para estas mulheres.

Ademais, associações femininas do 

agronegócio e selos de produção femi-
nina são suportes à luta pela igualda-
de de gênero no setor. As cooperati-
vas, por exemplo, se tornam palco do 
protagonismo feminino, assegurando 
posições de liderança e tomada de de-
cisões pelas mulheres, além de incen-
tivar a criação de postos de trabalho 
em atividades sustentáveis e a autono-
mia econômica de comunidades locais, 
provando que essa equidade no setor 
é benéfica não apenas às mulheres, 
mas para vários setores da sociedade 
que, com tal apoio, se desenvolvem 
economicamente e socialmente.

mulheres no agro

AS MULHERES DO AGRO



MULHERES NO COMANDO:
OPERADORAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

A presença feminina na agricultura 
mundial cresce a cada dia. Mulheres de 
várias idades e de todos os cantos do 
país estão ocupando diversas posições 
nos campos brasileiros. Entre essas fun-
ções, podemos destacar a profissão de 
operadora de máquinas agrícolas.

Os treinamentos de capacitação pro-
fissional da Case IH proporcionam opor-
tunidades para mais mulheres estarem 
aptas a trabalharem com os equipamen-
tos da marca da CNH Industrial.

Eduardo Penha, diretor de Marke-
ting Comercial da Case IH, ressalta que 
a Case IH conta com uma equipe de 
consultores técnicos (agrônomos e en-
genheiros) espalhados pelo Brasil para 
capacitar operadoras e operadores. 
“Esse time conta com profissionais es-
pecializados em diferentes culturas e 
máquinas e tem como principal objetivo 
estar perto do cliente para oferecer con-
sultoria técnica customizada para cada 
produtor”, comenta.

Para Tayana Anieri, coordenadora de 
Marketing da Case IH, os treinamentos 
são também oportunidades de desen-
volvimento profissional. “Homens e mu-
lheres, de todas as idades, saem aptos a 
operarem máquinas depois dos cursos. 
Para nós, da Case IH, é uma satisfação 
ofertar essa possibilidade a muitas pes-
soas de todas as regiões do Brasil”, afir-
ma.

CRESCE NÚMERO 
DE MULHERES NO 
AGRONEGÓCIO

O Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, por meio do 
programa Agro Mais Mulher, divulgou 
dados sobre o trabalho das mulheres no 
campo.

Cerca de 947 mil propriedades rurais, 
no Brasil, são coordenadas por gestoras. 
Dessas, 57% estão na região Nordeste; 
14% no Sudeste; 12% no Norte; 11% no 
Sul; e 6% no Centro-Oeste. Ao todo, são 
30 milhões de hectares administrados 
por mulheres no país.

O MAPA, que é apoiado pela WTK — 
O Seu Banco Agro, em parceria com a 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) e o IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística), identifi-
cou essas informações a partir do Censo 
Agropecuário de 2017.

Ainda, destacou que, entre as pro-
prietárias rurais, 50% das atividades eco-
nômicas estão relacionadas à pecuária; 
32% à produção de lavouras temporá-
rias; e 11% à produção de lavouras per-
manentes.

Segundo dados oficiais, mulheres são 
responsáveis por 19% das propriedades 
rurais do país. Porém, algumas pesquisas 
recentes, como a da ABMRA (Associação 
Brasileira de Marketing Rural e Agrone-
gócio), mostram que esse número conti-
nua subindo, podendo chegar a 30%.

“As mulheres estão ocupando um 
espaço importante no campo. Quando 
não são donas de propriedade, elas ad-
ministram a produção com a família ou 
estão sendo preparadas para isso”, relata 

a economista da WTK — O Seu Banco 
Agro.

Dana Meschede, da ‘Dana Agro’, 
que presta serviços de consultoria e 
palestras para produtores do agro-
negócio, é uma dessas mulheres 
que ocupam setores importantes do 
meio.

Além da consultoria, a empresa 
de Dana industrializa e comercializa 
suas próprias tecnologias desenvol-
vidas em anos de pesquisa, trazendo 
inovação ao mercado. A engenheira 
agrônoma conta que a maioria dos 
seus clientes são homens, mas já en-
xerga uma mudança desse cenário.

“A participação da mulher no 
agro vem crescendo. Me formei em 
1996, quando se formaram quatro 
mulheres. Já nas turmas que minis-
trei aulas, nos últimos anos, mais de 
50% dos alunos eram mulheres. Hoje, 
também, tem mulheres ocupando al-
tos cargos em multinacionais”, conta 
Dana

O Banco do Agronegócio do Bra-
sil também segue essa tendência. 
“Na WTK Agro, a diretoria do banco é 
composta por mulheres e a presiden-
te da fintech veio do agronegócio,” 
conta a economista.

Neste 8 de março, a fintech home-
nageia as mulheres que movimentam 
a economia do agronegócio em todas 
as suas esferas, das produtoras às 
empresárias.
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CINCO FRUTAS 
PRODUZIDAS 
NO PARANÁ 
CONQUISTAM 
CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL 
PARA EXPORTAÇÃO

Um grupo de 10 produtores de 
Carlópolis, no norte pioneiro do Pa-
raná, obteve o selo coletivo Global 
G.A.P. para mais cinco frutas, além da 
goiaba: abacate, carambola, pitaya, 
figo da Índia e lichia. A certificação 
internacional reconhece e atesta a 
segurança alimentar e sustentabili-
dade em produtos de origem agríco-
la e abre as portas do mercado euro-
peu para exportação.

Além de ser uma ferramenta para 
a abertura de novos mercados, a 
certificação aumenta a confiança do 
consumidor na inocuidade dos ali-
mentos, demonstrando o compro-
misso do produtor com a segurança 
e sustentabilidade alimentar. A nor-
ma aborda, principalmente, pontos 
de rastreabilidade, técnicas de pro-
dução (uso controlado de defensivos 
químicos), preservação do meio am-

biente e recursos naturais, aspectos 
higiênicos (não-contaminação quími-
ca, física e biológica) e sociais (am-
biente de trabalho adequado).

A certificação foi concedida para 
a Cooperativa Agroindustrial de Car-
lópolis (COAC) e dez propriedades. A 
produtora certificada e gerente de 
vendas da Cooperativa Agroindus-
trial de Carlópolis (COAC), Inês Yu-
miko Sato Sasaki, conta que, desta 

vez, o processo foi mais tranquilo, já 
que a adequação nas propriedades 
já está feita por conta da goiaba. A 
única mudança foi o acréscimo do ca-
derno de campo para cada fruta, com 
anotações para conferir a rastreabi-
lidade dos produtos. Com mais esse 
selo coletivo, agora, todas as frutas 
comercializadas pela cooperativa 
passam a contar com a certificação 
internacional.

PRESIDENTE 
JAIR BOLSONARO 
ASSINA MPS QUE 
SIMPLIFICAM ACESSO 
A CRÉDITO PARA O 
AGRONEGÓCIO

Duas medidas provisórias assinadas 
no dia 15 de março, pelo presidente 
Jair Bolsonaro, sobre garantias rurais 
e nova securitização. A primeira medi-
da aperfeiçoa as regras das garantias 
rurais, bens dados pelos produtores 
como garantia para cobrir eventuais 
inadimplências com instituições finan-
ceiras. A segunda medida cria o Novo 
Marco da Securitização, atualizando 
regras anteriormente dispersas em vá-
rios tipos de legislação.

Garantias Rurais
Em relação às garantias rurais, a 

MP cria o Fundo Garantidor Solidário 

(FGS), que passará a garantir qual-
quer operação financeira vinculada à 
atividade empresarial rural. O fundo 
abrangerá operações de crédito (como 
empréstimos e financiamentos) e ope-
rações no mercado de capitais (como 
operações com derivativos no merca-
do futuro). 

Com o fundo, espera-se que as exi-
gências de garantias das instituições 
financeiras sejam reduzidas e que os 
produtores rurais tenham mais aces-
so ao mercado financeiro e de crédi-
to. A MP também atualiza as regras 
da assinatura eletrônica em Cédula de 

Produto Rural (CPR) escritural e em 
averbações e registros de garantias 
vinculadas a essas cédulas. O prazo 
para o registro ou para o depósito das 
CPRs foi ampliado de 10 para 30 dias. 
Esse prolongamento valerá até o fim 
de 2023.

Securitização
A segunda medida provisória, que 

cria o Novo Marco da Securitização, 
atualiza dispositivos legais. O texto de-
fine regras para a securitização (con-
versão) de direitos creditórios (cré-
ditos que um produtor tem direito a 
receber e que podem ser usados para 

converter dívidas em títulos rurais).
A MP também disciplina a emissão 

de Letras de Riscos de Seguros (LRS), 
tipo de título privado que cobre os ris-
cos de seguros rurais. 

Esses papéis só poderão ser emiti-
dos por meio de Sociedades Segura-
doras de Propósito Específico (SSPE), 
empresas que só podem atuar no 
mercado de riscos de seguros, de 
previdência complementar, de saúde 
complementar, de resseguro (seguro 
para seguradoras) ou de retrocessão 
(desapropriação efetuada pelo Poder 
Público).
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DESEMBOLSO DO 
CRÉDITO RURAL 
SOMA R$ 188 BILHÕES 
EM OITO MESES DO 
PLANO SAFRA

Em oito meses da safra 2021/2022, fo-
ram financiados 1.274 mil contratos de 
crédito rural, correspondendo a um va-
lor de R$ 188,4 bilhões, o que represen-
ta um crescimento de 30%. 
Do total desembolsado no crédito rural, 
74% dos contratos foram formalizados 
com os agricultores familiares beneficiá-
rios do Pronaf. Demais produtores e mé-
dios produtores rurais participaram com 
16% e 10%, respectivamente.
As fontes de recursos mais utilizadas 
pelas instituições financeiras continu-

am sendo a Poupança Rural Controlada 
(R$ 46,3 bilhões), os Recursos Obrigató-
rios (R$ 42,6 bilhões), a Poupança Rural 
Livre (R$ 28,4 bilhões) e a LCA (R$ 25,1 
bilhões) que, juntos, totalizaram 76% do 
valor liberado até fevereiro de 2022.
As fontes BNDES Equalizável e Fundos 
Constitucionais de Financiamento (FCO, 
FNE e FNO) participam com 13% do total 
de recursos já desembolsados.
No que se refere aos desembolsos por 
região, o Norte tem se destacado pelo 
crescimento superior à média: até feve-

reiro de 2022 houve elevação de 31% no 
número de contratos e de 45% no mon-
tante contratado.
Quanto aos programas de investimento, 
o Proirriga aumentou 53% no valor con-
tratado comparativamente a igual perío-
do da safra passada. Os Programas ABC, 
Moderfrota, e Inovagro também tiveram 
um desempenho superior de 31%, 6% 
e 6%, respectivamente, em relação ao 
mesmo período da safra passada. Para 
as demais finalidades (Custeio, Comer-
cialização e Industrialização) restam 23% 

ao Pronaf, 25% ao Pronamp e 27% aos 
Demais Produtores.
"As liberações de crédito que foram im-
pactadas pelas suspensões oriundas da 
insuficiência de dotações orçamentá-
rias, para pagamento das equalizações 
aos agentes financeiros, apresentam 
perspectivas positivas para que, breve-
mente, superada a insuficiência orça-
mentária, possam transcorrer dentro da 
normalidade", informa a SPA. 

VALOR REPRESENTA UM CRESCIMENTO DE 30% EM RELAÇÃO À SAFRA ANTERIOR. O CRÉDITO PARA O PRONAF TEVE 74% DOS CONTRATOS 
FINANCIADOS

PREÇO DO DIESEL FECHA 
FEVEREIRO COM ALTA 
ACIMA DE 1,45% EM 
TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL, APONTA 
TICKET LOG

Segundo dados do último levanta-
mento do Índice de Preços Ticket Log 
(IPTL), referente ao fechamento de fe-
vereiro, o preço médio do litro do die-
sel segue em alta no País. O valor do 
tipo comum fechou o mês a R$ 5,855, 
1,47% maior em relação ao fechamen-
to de janeiro, que ficou em R$ 5,770. 
O preço do tipo S-10 apresentou alta 
de 1,45% e o valor de R$ 5,828 passou 
para R$ 5,912. 
Assim como no fechamento de janei-
ro, nenhuma região apresentou re-
dução no valor do diesel e o Sudeste 

teve a maior alta para os dois tipos. 
Com acréscimo de 1,93%, o preço do 
comum na região passou de R$ 5,547 
para R$ 5,654. Já o tipo S-10 registrou 
alta de 1,79% na região e passou de R$ 
5,634 para R$ 5,735.
O maior valor médio para o diesel co-
mum e para o S-10 foi registrado na 
Região Norte a R$ 6,086 e R$ 6,117, 
respectivamente. Já o preço médio 
mais baixo para os dois tipos de diesel 
foi encontrado nas bombas de abas-
tecimento da Região Sul, a R$ 5,481 o 
comum e R$ 5,529 o S-10.

Bem como em janeiro, na análise por 
Estado, o Acre segue na liderança do 
preço do diesel comum e do tipo S-10 
mais caros do País, a R$ 6,477 e R$ 
6,452, respectivamente. Os maiores 
aumentos para os dois tipos de com-
bustíveis foram registrados no Estado 
da Bahia, de 2,74% para o comum, que 
passou de R$ 5,796 para R$ 5,955; e 
de 3,19% no S-10, que de R$ 5,867 au-
mentou para R$ 6,054.
Já as menores médias foram comercia-
lizadas nos postos do Paraná. O diesel 
comum fechou o mês a R$ 5,431 no Es-

tado e o tipo S-10 a 5,464. A maior re-
dução para o comum foi registrada no 
Amazonas (-0,42%), onde o combustí-
vel passou de R$ 5,729 para R$ 5,705.
“Novamente o IPTL identificou altas no 
preço dos dois tipos de diesel, regis-
tradas nas bombas de abastecimento 
de todo o território nacional. Fique-
mos atentos aos eventos internos e 
aos efeitos do cenário internacional, 
que podem refletir no preço dos com-
bustíveis no Brasil nos próximos dias”, 
destaca Douglas Pina, Head de Merca-
do Urbano da Edenred Brasil.

A REGIÃO SUDESTE CONCENTROU AS MAIORES ALTAS E O ESTADO DA BAHIA APRESENTOU ACRÉSCIMO DE 2,74% NO VALOR DO DIESEL COMUM 
E DE 3,19% NO TIPO S-10

WWW.JORNALENTREPOSTO.COM.BR |  2022   I  ENTREPOSTO  15



O setor de pescado na Ceagesp 
é de extrema importância para 
comercialização de diversos frutos do 
mar à bares, restaurantes e peixarias 
no Estado de São Paulo. A segunda 
maior feira atacadista de pescado da 
América Latina, atrás somente o do 
Chile, com um espaço de 27 mil m².
O camarão é um dos produtos mais 
vendidos na Ceasa de SP. No segmento, 
por exemplo, no quesito em toneladas, 
ocupa a quinta colocação. Entretanto, 
em arrecadação financeira, ele se 
mantém consolidado na segunda 
posição. 
De acordo com os dados levantados 
pela SEDES, na Ceagesp, as vendas de 
camarão, em 2021, foram de mais de 
3,9 mil toneladas. Sendo as espécies 

de Médio/Cativeiro com 3,7 mil t; 
rosa 103 t; e a sete barbas 87 t. Isso 
representou financeiramente, algo em 
torno de 102 milhões de reais. 
Em comparação com o ano anterior, 
por exemplo, houve um aumento 
significativo de mais de 60%. Em 
2020, foram vendidos cerca de 2,4 mil 
toneladas do pescado.
Já esse ano, nos dois primeiros meses, 
foram contabilizadas 610 toneladas e 
uma movimentação monetária de R$ 
17 mil. 
As principais regiões que enviam 
Camarão cativeiro para Entreposto 
da Capital da CEAGESP são: Acaraú 
– CE (28%), Macau – SP (17%) e 
Canguaretama – RN (12%).

VENDAS DE CAMARÃO 
VÊM CRESCENDO 
GRADATIVAMENTE 
NA CEAGESP
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www.tomra.com/food

Transformando a produção de 
alimentos global para maximizar a 

segurança e minimizar a perda dos 
alimentos, certificando-se de que 

Cada Recurso Importa.

NIMBUS BSI+
Máquina para classificação  

de Amendoim
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CAIO CARVALHO 
RETORNA À PRESIDÊNCIA 
DA ABAG EM 2022

A partir de janeiro de 2022, a 
ABAG - Associação Brasileira do Agro-
negócio contará com uma nova dire-
toria e passará a ser presidida por Luiz 
Carlos (Caio) Corrêa Carvalho, que já 
havia comandado a associação entre 
2012 e 2018, em substituição ao atual 
presidente, Marcello Brito.

Engenheiro agrônomo formado 
pela Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiróz (Esalq/USP), Carvalho 
possui cursos de pós-graduação em 
Agronomia e em Administração pela 
Faculdade de Economia e Adminis-
tração da Universidade de São Paulo 
(FEA/USP), e Vanderbilt University 
(EUA).

Desde 1983, atua como diretor da 
Canaplan, empresa de consultoria e 
projetos para o setor sucroenergé-
tico. Com grande conhecimento do 
setor de açúcar e álcool, Carvalho é 
sócio da Bioagencia, empresa comer-
cializadora de etanol nos mercados 
interno e externo.

Considerada uma das entidades 
mais atuantes do setor no país, a 
ABAG tem trabalhado fortemente 
para o desenvolvimento do agrone-
gócio brasileiro, por meio da par-
ticipação nos principais contextos 

nacionais e globais que envolvam 
a competitividade, produtividade e 
sustentabilidade desse segmento. 
Por meio de seus comitês temáticos, 
vem discutindo e fomentando ações 
em assuntos transversais, como por 
exemplo, logística, bioeconomia, con-
servação ambiental, que são funda-
mentais para o futuro do agro.

A ABAG tem ainda colaborado com 
a iniciativa privada para disseminar a 
importância do agronegócio para o 
desenvolvimento social, econômi-
co e ambiental brasileiro, bem como 
trabalhado junto as instâncias gover-
namentais para a criação de políticas 
e ações para a evolução desse setor. 
Para a sociedade civil, a entidade tem 
se empenhado em levar informação 
qualificada que contribua para o for-
talecimento da marca do agro no for-
necimento de alimentos e produtos 
indispensáveis para a vida, sempre 
pautado na proteção ambiental e na 
igualdade social.

Carvalho continuará o processo de 
modernização da ABAG e  trabalhará 
arduamente em defesa da reputação 
do agro brasileiro nos mercados inter-
no e internacional. Seu mandato será 
de dois anos.
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POR GUILHERME ARAUJO

Manual vs Equipamento
A utilização dos sistemas de classi-

ficação é um meio eficiente de orga-
nizar e desenvolver a comercialização 
de hortaliças e frutas. As vendas em 
embalagem adequada ao produto, 
somada à classificação, valorizam ain-
da mais o produto e permitem opera-
ções logísticas mais rápidas. O obje-
tivo de classificar hortaliças e frutas 
é facilitar e agilizar a comercialização 
para que comprador e vendedor re-
conheçam a mercadoria sem necessi-
dade direta de sua visualização.

Por isso, a máquina de classifica-
ção e seleção, nesse caso, contribui 
muito para um serviço mais complexo 
que exige um cuidado e uma precisão 
que o alimento necessita. Resultando 
assim, um produto de alta qualidade 
para o cliente final e uma maior po-
tencialização nas vendas da empresa.

Vale ressaltar que a classificação 
de frutas e hortaliças pode ser reali-
zada tanto manualmente ou por meio 
de equipamentos. 

No Brasil, infelizmente, ainda é 
mais utilizada à classificação manual, 
o que implica em operadores treina-
dos e condições adequadas ao bom 
desenvolvimento do trabalho. Entre-
tanto, este cenário vem mudando, 
gradativamente com investimento de 
maquinário de empresários rurais. 
Em outros países, essa realidade já 
que é padrão no setor hortifrúti. 

“ Estamos comprometidos a conti-
nuar a automação dos nossos proces-
sos, já que nossas estimativas apon-
tam para o aumento dos custos de 
mão-de-obra e dos problemas com 
pessoal no futuro. Nosso objetivo 
é empregar a tecnologia disponível 
para garantir que sigamos crescen-

do como uma empresa sustentável, 
oferecendo continuamente produtos 
mais seguros de alta qualidade aos 
nossos clientes”, disse a presidente 
da empresa, Luxia Zhang.

O rendimento no sistema manual 
é, em geral, menor comparado com 
no mecânico ou no automatizado. 
Todavia, algumas hortaliças ou fru-
tos mais sensíveis requerem, especi-
ficamente, a seleção e classificação 
manual. Já os equipamentos para o 
beneficiamento e a classificação de 
frutas e hortaliças são, porém, am-
plamente utilizados no Brasil e exis-
tem diversas empresas espalhadas 
pelo país que produzem esses maqui-
nários, em especial nas Regiões Sul e 
Sudeste.

É importante mencionar ainda 
que para o bom funcionamento de 
um sistema de classificação, não se 
deve levar em conta somente o ma-
quinário, mas também o seu geren-
ciamento.

As máquinas que atuam na classi-
ficação de frutas e legumes propor-
cionam maior precisão e qualidade às 
operações de separação, permitindo 
que essas sejam executadas de acor-
do com especificações como peso, 
tamanho e cor. Por ser uma máqui-
na munida de tecnologia de ponta, o 
classificador de frutas apresenta fun-
cionalidades e sistemas que contri-
buem para este equipamento exerça 
um alto desempenho, simplificando e 
inovando os processos de separação.

Como um exemplo, essa máquina 
pode ser programada com a finali-
dade de processar variados tipos de 
produtos, identificando-os e sepa-
rando-os nas categorias desejadas.

Vale ressaltar que em outras pala-

MÁQUINAS DE SELEÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS
EQUIPAMENTOS COLABORAM PARA EFICIÊNCIA NA 
PADRONIZAÇÃO E QUALIDADE DO SETOR HORTIFRUTI

Eletrônico
Os equipamentos com siste-

mas eletrônicos mais utilizados 
no Brasil permitem a classifica-
ção de frutos por diâmetro, por 
peso, por cor e, ainda, a elimi-
nação de defeitos. Permitem, 
portanto, a classificação por 
meio de vários critérios, como: 
peso (precisão de 1 g), por diâ-
metro (precisão de 1 mm), cor, 
defeito, densidade e reconheci-
mento da forma.

EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
VS ELETRÔNICOS 

Mecânico
Seu sistema de controle e 

pesagem é feito por meio de 
um mecanismo associado à 
queda do fruto atrelado a um 
sistema de molas, onde as mo-
las ficam nas saídas e através 
da sua constante elástica deixa 
um fruto cair ou não. As princi-
pais limitações nesta categoria 
são: Baixa versatilidade: o con-
junto de molas é regulado para 
apenas um determinado peso e 
uma saída específica; desgaste 
das molas: por ser um processo 
mecânico, naturalmente a mola 
sofre uma degradação e perde 
precisão ao classificar o fruto.

São dois os principais tipos de sistemas de classificação por meio 
de equipamentos: o mecânico e o eletrônico. No caso dos mecâni-
cos, existem vários tipos de equipamentos, mas todos se baseiam 
em princípios semelhantes.
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vras, 
um classi-

ficador de frutas se-
leciona os alimentos seguindo 

um padrão de qualidade, justamente 
com o intuito de evitar a comercia-
lização de mercadorias com defeitos 
externos.

Máquinas na Ceagesp
Na maior Central de abastecimen-

to da América Latina estão localiza-
das cerca de 4 mil empresas atacadis-
tas que comercializam, anualmente, 
mais de 3,5 milhões de toneladas de 
alimentos. Sendo que são produtos 
hortifrutigranjeiros que vêm direto do 

pro-
dutor ru-

ral e depois manu-
seado para serem distribuídos 

nas principais redes supermercadis-
tas do Brasil inteiro.

De acordo com o último levanta-
mento realizado pela Companhia de 
abastecimento, dentre os 24 per-
missionários entrevistados que tra-
balham com tomates, por exemplo, 
destaca-se que cerca de 58,4% rea-
lizam a classificação manual, 8,3% 
classificação por máquinas e 33,3% 
utilizam os dois métodos. A classi-
ficação realizada, seja manual, seja 
por máquina, é feita seguindo os pa-
râmetros de coloração e tamanho.

Não somente o setor de tomates, 
na Ceasa de São Paulo, outro fator 
primordial que o maquinário contri-

bui em relação ao serviço humano é 
as de tarefas que seriam quase im-
possíveis de executar a não ser por 
um equipamento específico, no caso 
de uma máquina de beneficiar.

“Atualmente, nós temos três má-
quinas e não tem como, por exemplo, 
passar escova manualmente e tirar 
a sujeira. Então essa máquina, ela é 
adaptada a de polir o tomate. Nor-
malmente, a abóbora, ela tem uma 
cera natural, então quando você pas-
sa pela máquina, ela dá um brilho e 
isso te dá um apelo de vendas maior 
dessa mercadoria do que um produ-
to não polido”, é o que mencionou 
Odete Sanches, sócia proprietária da 
empresa Sanches e Matsunaga da Ce-
agesp.

O setor de batatas na Ceagesp, 
por exemplo, que chega a movimen-
tar mais de 240 mil toneladas, anu-
almente. 

A empresa Agrícola Mabel, por 
exemplo, já compõem em seu estabe-
lecimento maquinários para acelerar 
a produção de seleção, classificação, 
limpeza e embalagem.  

“Essa máquina, ao colocar as ba-
tatas nela, ela já vai limpando, pois, 
o produto vem bem sujo. Depois, as 
batatas já são colocadas, imediata-
mente, em sacos de 25kg”, explicou 
Rodrigo funcionário da Mabel. 

O ritmo de produção é frenético, 
sendo que diversas empresas do En-
treposto paulistano utilizam equipa-
mentos para acompanhar a deman-
da.

“Isso nos ajuda bastante, pois, 
antes era tudo manual na banca de 
madeira. Antes, nós fazíamos cerca 
de 200 sacos por dia, agora algo em 
torno de 1mil a 1,5 mil sacos”, disse 
Rodrigo.



MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS NA 
MOVIMENTAÇÃO 
DE CARGAS NA 
CEAGESP

Em um dia normal de atividade, se-
gundo a Ceagesp, trafegam mais de 10 
mil caminhões carregados de alimentos. 
Para garantir a qualidade do produto, 
para que eles não sejam danificados no 
manuseio, algumas máquinas e equipa-
mentos conseguem realizar essa ope-
ração de maneira eficaz. Garantindo, 
assim, uma produtividade maior para o 
estabelecimento, quanto ao comprador.

Cada empresa da Ceagesp está loca-
lizada em pontos diferentes, dependo 
da distância do caminhão e a altura do 

box, por exemplo, do local de armaze-
namento, a empilhadeira pode ser uma 
das melhores opções para o transporte 
de cargas.

De acordo com Celso Kondo, sócio 
diretor da empresa Comércio de Frutas 
Kondo, devido à construção de um me-
zanino houve a necessidade urgente de 
um auxílio extra para erguer os pallets 
para a parte superior da loja. Nesse caso 
o empresário recorreu ao uso de empi-
lhadeiras.

“Procuramos um equipamento de 

boa qualidade operacional, durável, 
com mobilidade em espaços mais restri-
tos e acima de tudo, que fosse fácil de 
operar. O trabalho da máquina atende 
bem às nossas necessidades, o consumo 
de combustível não é alto, acho que os 
varejistas do nosso setor deveriam uti-
lizar empilhadeiras como essa”, destaca 
Celso.

Já no caso da empresa FrutaMina, 
por exemplo, devido ao aumento da de-
manda dos produtos movimentados no 
Entreposto paulistano, optou por pos-

suir uma empilhadeira própria. Sendo 
que antes, o estabelecimento utilizava, 
máquinas de terceiros.

Algumas empresas localizadas, no 
pavilhão MFE-B, possui o estoque, mui-
tas em câmaras frias, na parte de cima 
do estabelecimento. Para que a merca-
doria seja transportada, nesse caso, a 
empilhadeira elétrica patolada é muito 
utilizada já que ela chega a alcançar al-
turas de mais de 5 metros.

VENDAS DE 
MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS 
CRESCERAM 23,5%, 
REVELA FENABRAVE

As vendas de máquinas agrícolas, 
entre tratores e colheitadeiras, tive-
ram crescimento de 23,5% em janeiro 
quando comparadas ao mesmo mês 
do ano passado. O balanço foi divulga-
do nesta quinta-feira, 3, pela Fenabra-
ve, associação que, além das conces-
sionárias de automóveis, representa 
revendedores de equipamentos usa-
dos no campo.

No total, 3,8 mil unidades foram 
entregues a produtores rurais no pri-
meiro mês do ano, o que, por outro 
lado, representa uma queda de 33,5% 
frente ao volume de dezembro.

Como não se trata de emplaca-
mentos, que podem ser atualizados 
diariamente, os números de máquinas 

agrícolas precisam ser levantados com 
os fabricantes. Por isso, as estatísticas 
têm defasagem de um mês em relação 
ao balanço das vendas de carros, cujos 
resultados divulgados nesta quinta 
pela Fenabrave já são relativos a feve-
reiro.

Segundo o presidente da associa-
ção, José Maurício Andreta Júnior, as 
perspectivas são de demanda aqueci-
da por esses equipamentos rurais du-
rante todo o ano, dado o recorde de 
produção agrícola. “O ano passado foi 
ótimo para a venda de tratores e má-
quinas agrícolas. Foram mais de 58 mil 
unidades comercializadas, e o cenário 
para este ano também é positivo”, co-
mentou.
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Jornal Entreposto -  Há quanto tem-
po a TOMRA está no mercado e quais 
os trabalhos elas fornecem aos produ-
tores rurais? 

João Medeiros - A TOMRA Food pro-
jeta e fabrica sistemas de classificação 
baseados em sensores para a indústria 
alimentícia e já conta com uma vasta ex-
periência de 50 anos nos mercados in-
ternacionais com milhares de máquinas 
vendidas e algumas centenas no merca-
do brasileiro. A TOMRA Food é focada 
em soluções de seleção e descascamen-
to de alimentos. A empresa multinacio-
nal originada na Noruega, possui escritó-
rio no Brasil e tem diversas soluções com 
tecnologia de ponta que podem agregar 
valor para uma vasta gama de aplicações 
de alimentos, frescos e processados, por 
exemplo: batatas (inteiras ou processa-
das), frutas e verduras (secas, frescas 

ou congeladas),  amendoim, cas-
tanha de caju, sementes de 

milho, confeitaria, café e 
muitos outros. As má-

quinas classificadoras 
garantem qualidade e 
rendimentos fantás-
ticos, que se tradu-
zem em uma maior 
produtividade e uso 

mais eficiente dos re-
cursos.

Jornal Entreposto – Por 
conta da pandemia da Co-

vid-19, que alastrou no mundo inteiro, 
e da alta da moeda americana, como a 
empresa lidou com o cenário interna-
cional?

João Medeiros - Durante o início da 
pandemia a TOMRA Food entrou em 
contato com muitos processadores de 
alimentos em todos os lugares do mun-
do para ajudá-los a enfrentar os desa-
fios impostos pela COVID-19. Ao lançar 
uma campanha de informação e com-
partilhar conselhos on-line para geren-
tes de fábrica, gerentes de produção, 
engenheiros de processo e gerentes de 
qualidade, a empresa está tomou medi-
das para explicar como as mais recentes 
tecnologias de classificação de última 
geração poderiam ajudar a resolver os 
problemas operacionais que foram cau-
sados ou agravados pelos efeitos eco-
nômicos da pandemia. Suporte remoto 
online por meio do TOMRA Services 
foi criado para minimizar o número de 
pessoas que acessam as plantas de pro-
dução, demonstração remota de novas 
tecnologias, suporte remoto durante a 
instalação e inicialização das linhas de 
produção e suporte remoto em caso de 
problemas técnicos. Com um helpdesk 
completo em vários países e uma equi-
pe global de engenheiros de serviço de 
campo, a equipe da TOMRA pode ajudar 
qualquer cliente em qualquer lugar em 
poucos minutos.

Jornal Entreposto - Hoje, a TOMRA 
atende quantos países e como é traba-
lhar fornecendo máquinas e equipa-
mentos ao Brasil?

João Medeiros - A TOMRA tem cerca 
de 100.000 instalações em mais de 80 
mercados em todo o mundo. O Brasil é 
um mar de potencialidades, e é o maior 
produtor mundial de café, suco de laran-
ja, açúcar e soja e outras culturas brasi-
leiras importantes são amendoim, bata-
ta, milho, tabaco, frutas tropicais, trigo, 
cacau e arroz. Olhando para o futuro, o 
principal desafio em algumas áreas do 
setor agrícola brasileiro é manter o rit-
mo de modernização iniciado, ao mes-
mo tempo em que aumenta a capacida-
de de produção e exportação d alguns 
produtos.

Jornal Entreposto – Vocês possuem 
máquinas que contribuem para me-
lhorias para o produtor e isso também 
para FLVs?

João Medeiros - Sim, como dito ante-
riormente, a TOMRA Food é focada em 
soluções de seleção e descascamento 
de alimentos, com tecnologia de ponta 
que agregam valor para uma vasta gama 
de aplicações, incluindo frutas, legumes 
e verduras, frescos ou processados. As 
máquinas da TOMRA Food podem de-
tectar através de sensores ópticos e re-
jeitar produtos com defeitos ou até ma-
teriais estranhos, que estejam junto com 
produtos bons,  em escala industrial, 
sem parar a linha de produção.

Jornal Entreposto – Existe, uma ne-
cessidade diferente para o perfil do 
agro brasileiro em relação aos outros 
países?

João Medeiros - Notamos que ain-
da existe o emprego de muita mão de 
obra em certos setores da agroindústria 
quando comparamos com países da Eu-
ropa ou até mesmo Estados Unidos. Por 
outro lado, há uma demanda crescente 
por novas tecnologias para auxiliar na 
automação e aumento de eficiência de 
processos.

Jornal Entreposto – Como levar um 
equipamento de alta tecnologia para o 
campo, sendo que em muitos casos, a 
seleção e a classificação ainda são feitas 
manualmente? 

João Medeiros - A TOMRA sempre 
procura entender as particularidades e 
dificuldades de cada cliente, com o ob-
jetivo de apresentar uma solução eficaz 
para seu negócio. Podemos oferecer 
uma vasta gama de soluções, desde má-
quinas mais reforçadas para selecionar 
produtos sujos vindo do campo, até má-
quinas que podem trabalhar em um am-
biente  mais limpo dentro da agroindús-
tria, para selecionar produtos lavados e 
ou processados. 

Jornal Entreposto – Como foram as 
vendas de equipamentos no mercado 
brasileiro, em 2021 e a expectativa para 
este ano?

João Medeiros - O Brasil é um gran-
de mercado onde a TOMRA Food ex-
perimentou uma tremenda expansão 
ao longos dos anos com  centenas de 
máquinas instaladas. É um mercado 
em crescimento, onde continuaremos a 
apoiar nossos clientes com o melhor ser-
viço local e entrega rápida de peças de 
reposição. Temos um plano ambicioso 
para modernizar o parque de máquinas 
existente por meio de atualizações para 
oferecer a tecnologia mais recente do 
mercado, portanto as expectativas con-
tinuam em alta para 2022.

Jornal Entreposto – O que existe de 
mais moderno pela TOMRA que possa 
ajudar os produtores de batatas?

João Medeiros - A TOMRA oferece 
soluções técnicas exclusivas com a ca-
pacidade de combinar diferentes tec-
nologias de classificação, como câmeras 
coloridas, infravermelho próximo (NIR), 
espectroscopia e detecção a laser. Des-
de batatas inteiras a batatas fritas, chips, 
crisps e produtos especiais, os classifica-
dores de batata da TOMRA podem iden-
tificar e remover imperfeições, caracte-
rísticas biológicas, formas e tamanhos, 
estruturas, cores, densidades e mate-
riais estranhos. Garantem a eliminação 
de produtos descoloridos, amassados, 
apodrecidos, manchas e todos os tipos 
de materiais estranhos, como pedras, 
plásticos, madeira, vidro. Além disso, a 
TOMRA Food oferece o descascador a 
vapor, que é empregado nos principais 
fabricantes de batatas fritas do mundo. 
Este equipamento remove a casca da 
batata com o mais alto rendimento pos-
sível.

Jornal Entreposto – O setor de ba-
tatas, por exemplo, na Ceagesp, maior 
Entreposto da América Latina, são cerca 
de 26 mil toneladas que são comercia-
lizadas por ano. Diversas empresas tra-
balham com o produto. Como a TOMRA 
poderia atender a necessidade do mer-
cado atacadista?

João Medeiros - A falta de triagem 
precisa, pode levar a perdas desnecessá-
rias de alimentos. Para o olho humano, 
um lote de produto que saiu do campo 
pode ser considerado de má qualidade 
– algo que pode ser puramente basea-
do na estética. Mas através da adoção e 
implementação de tecnologia, pode-se 
determinar que a cultura é realmente de 
qualidade suficiente para ser usada para 
o propósito pretendido, é neste cenário 
que as tecnologias da TOMRA Food po-
dem fazer a diferença.
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NOVA RENAULT 
MASTER 
CHEGA 
24% MAIS 
ECONÔMICA
A Renault apresenta a Master 2023. 
Líder do segmento de furgões 
grandes (FU3) no Brasil há oito 
anos consecutivos, o modelo chega 
renovado, com novo design frontal 
que reforça a identidade visual da 
marca, mudanças internas para 
ampliar o conforto e nova geração 
de motor 2.3 dCi turbo, 24% mais 
econômico e com mais desempenho, 
além de mais tecnologia para 

segurança e conforto. 
O interior, recebeu importantes 
mudanças para ampliar o conforto 
dos ocupantes. O volante é novo, 
com design mais sofisticado, e traz 
as teclas de acionamento do sistema 
de controle de cruzeiro, enquanto 
a nova manopla de câmbio traz 
acabamento em preto brilhante.
“Com a Master 2023, o cliente 
profissional Renault passa a ter 

um veículo ainda mais econômico, 
seguro e com design mais moderno, 
bem como contar com todo o suporte 
da rede PRO+ que entrega uma 
verdadeira solução para os desafios 
de mobilidade do seu negócio”, 
explica Bruno Hohmann, vice-
presidente Comercial da Renault do 
Brasil.

VENDA DE 
CAMINHÕES CRESCE 
10% NO PRIMEIRO 
BIMESTRE

A venda de caminhões em fevereiro 
somou apenas 7.961 unidades, 
resultando em queda de 6,5% na 
comparação com janeiro. Foi o pior 
mês para o segmento desde fevereiro 
de 2021 (com 7,7 mil caminhões 
licenciados). Já o acumulado do ano 
indica 16,5 mil emplacamentos e alta de 
10% sobre o primeiro bimestre do ano 
passado. Os números foram divulgados 
no dia 3 de março, pela Fenabrave, 
federação que reúne as associações de 
concessionários.
O baixo volume de fevereiro também 
se explica pelo mês mais curto. A conta 
formal seria de 20 dias úteis, com média 
diária de 398 caminhões emplacados, 
mas, na prática, foram 19 dias úteis em 
razão do Carnaval, o que eleva a média 
para 419 unidades. Como comparação, 
a média diária de janeiro foi de 405 
caminhões lacrados.
O setor de caminhões foi o que 
mais cresceu em 2021: 127,3 mil 
emplacamentos e alta de 42,8% sobre 
2020. Para 2022 a Fenabrave estima 
136,6 mil caminhões e alta de 7,3%. 

MERCEDES-BENZ 
SUPERA O MARCO 
HISTÓRICO 
DE 80.000 
CAMINHÕES 
ACCELO VENDIDOS 
NO BRASIL
Em 2021, a Mercedes-Benz superou o 
marco histórico de 80.000 caminhões 
Accelo vendidos no Brasil. Desde que 
chegou ao mercado, em 2003, foram 
emplacados 80.920 caminhões dessa 
família de leves e médios.
Do volume total acumulado, 30.579 
unidades são do Accelo 815, o 
“Mercedinho”, lançado em 2003 
e sucessor de caminhões leves 

campeões de venda da Mercedes-
Benz. O segundo modelo mais vendido 
é o Accelo 1016, apresentado em 2011, 
com 28.154 unidades emplacadas.
A família Accelo também teve, em sua 
trajetória, modelos como 715 e 915, 
que foram sucedidos pelos atuais 815 
e 1016. Hoje, a linha conta ainda com 
o modelo 1316 6x2 do segmento de 
caminhões médios, lançado em 2015.

“Quando a Mercedes-Benz lançou o 
Accelo, há 19 anos, tinha um grande 
desafio: dar continuidade ao sucesso 
do caminhão 710, o queridinho do 
Brasil por qualidades como agilidade 
e robustez nas severas atividades 
da distribuição urbana e das curtas 
distâncias rodoviárias”, diz Roberto 
Leoncini, vice-presidente de Vendas 
e Marketing Caminhões e Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil. “Desde sua 
chegada ao mercado, o Accelo já trouxe 
em seu DNA todas as características 
consagradas dos leves da marca, 
agregando mais força, tecnologia e 
um padrão ainda mais elevado de 
desempenho, economia, conforto e 
segurança”.



FORD LANÇA A 
RANGER FX4, 
PICAPE OFF-ROAD 
COM ESTILO 
EXCLUSIVO
A Ford ampliou recentemente a linha 
Ranger com as versões Black e Storm, 
que foram muito bem recebidas pelo 
mercado. Agora, lança a Ranger FX4, 
nova opção da picape inspirada na 
mesma receita de sucesso. Feita para 
os consumidores que querem uma pi-
cape off-road robusta e exclusiva sem 
abrir mão do requinte e conforto de 
uma topo de linha, ela começa a ser 
vendida hoje nas concessionárias da 
marca.

A FX4 dá sequência à estratégia de am-
pliação e diversificação da Ranger, com 
opções desenvolvidas para atender di-
ferentes perfis de clientes -- a chama-
da subsegmentação do mercado. Além 
de liderar essa tendência, a picape 
média da Ford tem somado conquis-
tas importantes nos últimos anos, com 
crescimento tanto na participação de 
vendas do segmento como nos indica-
dores de qualidade e de satisfação dos 
clientes.

"A Ford é líder mundial em picapes, 
este é o nosso território, e estamos 
usando esse legado para ampliar a 
base de consumidores da Ranger com 
novas opções dentro do portfólio", diz 
Marcel Bueno, diretor de Marketing 
da Ford América do Sul. "O comporta-
mento do consumidor está mudando 
e identificamos clientes que não esta-
vam totalmente atendidos pelos veí-
culos existentes no mercado. Foi assim 
que nasceu a Ranger FX4."

Primeira da indústria a lançar a linha 
2023, a Ranger traz também outras no-
vidades. Todos os modelos -- XL, XLS, 
Black, Storm, FX4, XLT, e Limited -- vêm 
com um novo sistema de controle de 
emissões que atende e supera as exi-
gências do Proconve 7, sem perda de 
potência e desempenho do motor. A 
Ford foi ainda a primeira a anunciar a 
aplicação integral da redução de 2% do 
IPI em todos os seus veículos.
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IVECO DAILY 2022 EVOLUI 
COM ALTA TECNOLOGIA 
MANTENDO A ROBUSTEZ QUE 
O DESTACA NO SEGMENTO
A campeã de vendas da IVECO, a linha 
Daily, se prepara para estrear em 2022 
com um aporte de alta tecnologia, com 
foco na redução de emissões, conforto, 
economia e a consagrada estrutura 
chassi-cabine, que proporciona 
durabilidade e versatilidade para o 
modelo. O IVECO Daily 35-160 Euro 
VI nasce 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 manutenção, 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 marca de 
desenvolver produtos com foco total no 
cliente e contribuir para a preservação 
do meio-ambiente. 
“Estamos em um movimento contínuo 
para aprimorar o que já é destaque no 
mercado, caso da Daily. Nosso cliente 
pode ter a certeza de que o time IVECO 
trabalha incansavelmente olhando para 

as necessidades do dia a dia dele, e 
isso se aplica também na prestação de 
serviços 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 
contribui 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 combustível 
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 Europa, 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 grafismos no 
quadro de instrumentos e a tela colorida 
de LCD central, de 3,5 polegadas, 
conta com funções de gerenciamento 
e monitoramento semelhantes aos 
sistemas mais modernos que equipam 
os automóveis. O controle é realizado 
por meio de comandos no volante. Os 

novos bancos também aprimoram o 
conforto na cabine, com assento maior, 
novos apoios de cabeça, com destaque 
para a ergonomia, novos tecidos e 
novas espumas. Os bancos trazem 
inéditas regulagens para o motorista 
encontrar a posição ideal para dirigir. 
Uma série de porta-objetos, e um novo 
compartimento com 80 litros embaixo do 
assento do passageiro, oferecem espaço 
extra para os ocupantes acomodarem 
seus pertences. 
“O IVECO Daily 35-160 Euro VI é 
brasileiro, com muito orgulho. Além 
de preparar esse pacote de soluções 
com foco em quem roda nas cidades e 
nas áreas rurais do país, aumentamos 
o índice de nacionalização de peças no 
processo de fabricação”, afirma Brandão.



O GIRO IVECO CEASA é uma ótima oportunidade para você conhecer os produtos das linhas 

IVECO Daily e IVECO Tector. Caminhões que vão transformar a sua rotina de trabalho com muita 

potência, conforto, economia e versatilidade.

Acompanhe nossa jornada nas redes sociais da IVECO e aproveite!

A IVECO VAI DESEMBARCAR NAS CEASAS DO BRASIL 
PARA LEVAR ATÉ VOCÊ SOLUÇÕES QUE COMBINAM 

COM O SEU DIA A DIA E COM O SEU NEGÓCIO.

@IvecoBrasil
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