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CHICKEN BURGUER OFERECE 
CARDÁPIO VARIADO E
HAMBÚRGUER GOURMET

A novidade no mês de ab¬ril, 
na Ceagesp, para os funcionários e 
compradores do mercado atacadista foi a 
inauguração do estabelecimento Chicken 
Burguer. Localizado, facilmente, no Ed. 
Sed II, entrada pelos portões 2 e 4, ao lado 
da padaria Nativa.

Com um espaço amplo e bem ajustado, 
o restaurante iniciou as atividades e 
atraiu, logo no seu primeiro dia de 
funcionamento, muitos interessados 
em provar uma refeição diferenciada. O 
início positivo surpreendeu até mesmo os 
empreendedores já que o marketing foi 
algo natural. 

“Foi um sucesso, sendo que a gente 
nem teve divulgação e a diversidade que 
teve foi impressionante, pois as pessoas 
gostaram muito”, foi o que mencionou 
Jéssica, sócia-proprietária da Chicken 
Burguer. 

Vale ressaltar que a oportunidade 
surgiu por uma simples necessidade, já 
que os idealizadores são frequentadores, 
há muito tempo, do Entreposto paulistano 
e por sentir uma carência por uma 
alimentação diferenciada resolveram 
iniciar esta empreitada.

“Faltava muita opção de culinária 
na Ceagesp, com um espaço decente, 
climatizado para os clientes e não 
somente as mesmices”, relembrou a sócia-
proprietária.

Por isso, quem vier ao estabelecimento 
se surpreenderá com um cardápio bem 
variado que vão de opções, desde café 
da manhã, almoço, porções, sobremesas, 
espetos, bebidas, frango frito, drinks e 
claro: os hambúrgueres artesanais, tendo 
o carro-chefe: o de camarão. 

Essa gama de variações são criadas 
pela empresária e seu esposo, que 
também administra a Chicken Burguer.

“Sou eu mesma que elaboro os pratos, 
junto com o meu marido, como sou 
nordestina e aqui tem um público muito 
forte de lá. A gente agregou colocando 
sanduiches gourmet, o cuscuz nordestino, 
pratos orientais, café da manhã, tudo 
isso com preços justos.”, disse a sócia-
proprietária.

Outro fator positivo é que o restaurante 
oferece, sem taxa de entrega, o serviço 
de delivery para quem estiver dentro da 
Ceasa de São Paulo.



 A Pilon & Pilon tem o orgulho de 
anunciar que em seu catálogo 
agora conta com um novo 
produto importado para os seus 
clientes, as Laranjas do Egito que 
já estão se destacando no 
território brasileiro pelo seu sabor 
didiferenciado e de grande 
contraste com as demais laranjas 
do mercado.

Lanjas do Ego

pilonepilon.com.br

contato@pilonepilon.com.br  
+55 11 3832-1597

+55 11 99906-8753

Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1946 
CEAGESP I Pav MFE-B Módulo 336 a 340
Vila Leopoldina I São Paulo/SP
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ÍNDICE CEAGESP DE MARÇO 
ENCERRA COM ALTA DE 4,89% 

O índice de preços da CEAGESP 
encerrou o mês de março com alta de 
4,89%. O destaque para o período ficou 
com o setor de Verduras, que segurou 
o índice CEAGESP em patamares mais 
baixos. Este setor apresentou queda 
de -11,63% em relação ao mês anterior 
(fevereiro). Para este setor, dos 38 itens 
que compõem a cesta, 66% apresentaram 
variação percentual negativa de preço 
(recuo). 

O setor de FRUTAS apresentou 
uma variação positiva de 6,14%. As 
principais altas ocorreram nos preços do 
melão amarelo (45,04%), do maracujá 
azedo (43,10%), do mamão Formosa 
(39,92%), da uva niágara (23,66%) e da 
manga Palmer (8,10%). As principais 
reduções ocorreram nos preços do 
kiwi estrangeiro a granel (-34,34%), na 
pera estrangeira d'Anjou (-23,63%), no 
limão taiti (-20,68%), no abacate geada 
(-15,73%) e na goiaba branca (-12,94%).  

O setor de LEGUMES apresentou 
uma variação positiva de 9,43%. As 
principais altas ocorreram com o tomate 
cereja (62,90%), o pimentão amarelo 
(61,07%), o tomate italiano (50,75%), o 
pimentão vermelho (44,77%), a abóbora 
moranga (23,06%) e a cenoura (21,05%). 
As principais reduções ocorreram nos 
preços do chuchu (-36,73%), da batata-
doce rosada (-18,42%), da abobrinha 
italiana (-17,03%), da berinjela (-16,04%) 
e da abobrinha brasileira (-15,05%). 

O setor de VERDURAS apresentou 
uma variação negativa de preços 
de -11,63%. As principais reduções 
ocorreram nos preços do coentro 
(-55,85%), do rabanete (-46,50%), da 
alface americana (-30,06%), da rúcula 
hidropônica (-29,02%) e da escarola 
(-26,74%). As principais altas ocorreram 
com o salsão branco/verde (22,21%), a 
beterraba com folha (15,75%), o alho-
poró (15,44%), o brocólos ninja (13,29%) 
e o repolho liso (13,15%).  

O setor de DIVERSOS apresentou 
uma variação positiva de preços de 
3,13%. As principais altas ocorreram 
nos preços de ovos brancos (11,69%), 
ovos vermelhos (10,15%), alho (6,92%), 
alho estrangeiro argentino (4,56%) e 
a batata asterix (2,65%). As principais 
reduções ocorreram nos preços da 
batata lavada (-12,64%), do amendoim 
com casca (-1,15%) e do milho de pipoca 
estrangeiro (-0,04%). 

O setor de PESCADOS apresentou 
uma variação positiva de preços de 
5,61%. As principais altas ocorreram 
nos preços da pescada (27,41%), da 
pescada-goete (25,00%), da sardinha 
fresca (23,01%), do cascote (16,83%) 
e do salmão (16,02%). As principais 
reduções ocorreram nos preços da lula 
congelada (-9,91%), da betarra (-7,69%), 
do namorado (-7,27%), do curimbatá 
(-6,03%) e da abrotéa (-5,77%). 

O DESTAQUE É A QUEDA NO SETOR DE VERDURAS  
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POR GUILHERME ARAUJO

DEMOGRAFIA E ECONOMIA
EGITO É UM PAÍS ESSENCIALMEN-

TE AGRÁRIO COM ECONOMIA DEPEN-
DENTE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓ-
LEO E DA AGRICULTURA

O Egito encontra-se no nordes-
te da África, fazendo fronteira com 
Líbia e Sudão dentro do continente 
africano, e na Ásia com Israel e Fai-
xa de Gaza, também muito próximo 
pelo Mar Vermelho da Jordânia e da 
Arábia Saudita, este mar é ligado ao 
mar mediterrâneo através do Canal 
de Suez. 

É atravessado pelo maior rio do 
mundo, o Nilo, que proporcionou o 
desenvolvimento de uma das maio-
res civilizações da Antiguidade na-
quele país. 

Possui um clima extremamente 
árido e relevo que varia de plano e 
ondulado, a leste, a montanhoso, no 
oeste. Marcado pelas temperaturas 
médias elevadas durante o ano e alta 
amplitude térmica diária, com noites 
mais frias do que os dias. Duas es-
tações do ano podem ser identifica-
das, sendo um verão quente e seco, 
com médias de 33 ºC a 41 ºC, e um 
inverno ameno, com temperaturas 
que variam entre 9 ºC e 23 ºC. 

Com 100 milhões de habitantes, o 
Egito é um país essencialmente 
agrário com 

LARANJAS
DO EGITO

ELAS INVADEM 
O MAIOR 
ENTREPOSTO DA 
AMÉRICA LATINA  
Espanha e se tornou muito popular. 
A Laranja Valência faz parte do grupo 
das laranjas doces comuns, nas quais 
são mais utilizadas para a produção 
de suco, mas também são muito con-
sumidas in natura.

Embora 95% da superfície do Egi-
to seja deserta, o país tem quase 168 
mil hectares de laranjeiras espalha-
das por sua geografia árida como se 
fossem uma miragem: não apenas 
em áreas do delta do Nilo, já que 
60% delas estão localizadas em áreas 
desérticas recuperadas.

O Egito é o sexto maior produtor 

de laranja e responde por um terço 
do comércio global da fruta in natu-
ra; o país processa um pequeno per-
centual da sua produção. Em geral, o 
País produz, por ano, cerca de 3 mi-
lhões de toneladas da fruta.

economia dependente da exploração 
de petróleo e da agricultura. Trata-
-se de uma grande economia, sendo 
o terceiro maior PIB do continente 
africano.

PRODUÇÃO 
SEXTO MAIOR PRODUTOR MUN-

DIAL DE LARANJAS
A laranja é o cítrico mais cultiva-

do no Egito, chegando a responder 
por 80% da produção total de citros, 
e a variedade Valência é, de longe, a 
mais plantada. Essa variedade ado-
tou o nome da região onde surgiu na 



EXPORTAÇÃO
MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE 

LARANJA DO TIPO VALENCIA
O Egito se tornou o maior expor-

tador mundial de laranja do tipo Va-
lencia, tirando a posição da Espanha. 
Segundo levantamento feito pelo 
Serviço de Agricultura Estrangei-
ra (FAS) do Departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos, o Egito 
continuará como o principal expor-
tador mundial de laranja fresca em 
2021/22.

“Hoje, o Egito está entre os top 
10 países no ranking da citricultura, 
produz ao longo do rio Nilo, cerca de 
65 milhões de caixas, em pomares 
irrigados e obtendo frutas de varie-
dades diversas como, Navel (Baia), 
Valência, Murcot, Limão Siciliano, 
Limão Tahiti, Grapefruit e outras lo-
cais. Quase metade de toda a pro-
dução é para exportação e boa parte 
dela atende ao mercado de frutas 
orgânicas. Poucas e raras doenças 
deixam o ambiente mais calmo e as 
produções mais segura”, explicou o 
Paulo Celso Biasioli, Engenheiro de 
Alimentos que esteve no Egito e co-
nheceu a produção de citricultura do 
País.

Em 2019, último ano de exporta-
ções recordes do Egito, o país embar-
cou para o exterior cerca de 44,1 mi-
lhões de caixas de laranja de 40,8 kg, 
pouco mais que a Espanha, segundo 
dados do International Trade Cen-
ter, agência conjunta da Organização 
Mundial do Comércio e da Organi-
zação das Nações Unidas. Ambos, 
no entanto, estão longe do terceiro 
maior produtor, a África do Sul.

Os principais mercados da la-
ranja egípcia são Rússia, Arábia 

Saudita, China, Holanda – 
considerada a porta da 

Europa – e Emirados 
Árabes Unidos. No 

ano passado, po-
rém, o país ára-

be conquistou 
novos mer-

cados para 
suas laran-
jas, que 
chegaram 
a desti-
nos tão 
d i v e r s o s 
como Bra-
sil, Nova 

Zelândia e 
Japão.
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ELAS INVADEM 
O MAIOR 
ENTREPOSTO DA 
AMÉRICA LATINA  

Simas Teles, a relevância deste mer-
cado brasileiro não está no tamanho, 
mas sim no que ele representa. “A 
maior importância se dá pelo fato de 
o Brasil ser o primeiro país das Amé-
ricas a abrir o mercado para as frutas 
cítricas egípcias”, explicou à ANBA.

Já a consulesa comercial do Egito 
no Brasil, Nashwa Bakr, explica que 
as laranjas egípcias são bem diferen-
tes das brasileiras. “Nossas laranjas 
não são como as suas, que são mais 
usadas para suco. Temos dois tipos 
de laranjas, a Valencia e a Neval, 
mais usadas para comer do que para 
fazer suco, o sabor é diferente, e o 
Brasil não produz esses tipos de la-
ranja, então são produtos diferentes 
e complementares”, afirmou Bakr.

CEAGESP
COM VALOR DE IMPORTAÇÃO ME-

NOR, LARANJAS DO EGITO GANHA OS 
IMPORTADORES DA CEASA DE SP

A laranja egípcia chegou invadin-
do de vez o maior mercado ataca-
dista da América Latina, a Ceagesp. 
Somente, no ano passado, por exem-
plo, foram mais de 1,1 mil toneladas 
de produtos de origem do Egito ven-
didos no Entreposto paulistano. Isso 
representou financeiramente, algo 
em torno de 5,3 milhões de reais na 
comercialização. 

RELAÇÃO COMERCIAL BRASIL & 
EGITO

HÁ 2 ANOS, BRASIL ABRIU MERCA-
DO DE IMPORTAÇÃO DE LARANJAS DE 
ORIGEM EGIPÍCIAS

O Brasil abriu, recentemente, em 
maio de 2020, o mercado de impor-
tação para os citros do Egito. O pro-
duto tem redução de imposto de 
importação para entrar no mercado 
dos países do Mercosul em função 
do acordo de livre comércio do bloco 
sul-americano com o Egito. 

De acordo com o comunicado di-
vulgado pela Embaixada do Egito em 
Brasília, o Ministério do Comércio e 
Indústria do País vem atuando em 
cooperação com a Embaixada do Bra-
sil, no Cairo, Capital, para divulgar 
a laranja egípcia e as isenções adu-
aneiras previstas no acordo de livre 
comércio com o Mercosul. 

No total o Brasil importou 30.655 
toneladas de laranja, movimentan-
do US$ 27,79 milhões. Em limões e 
limas ácidas, a importação brasileira 
foi de 4.024 toneladas, com receita 
de US$ 4,04 milhões. 

Segundo o adido comercial da 
Embaixada do Brasil no Cairo, Cesar 

Entretanto, as vendas deste ano, 
por enquanto, têm de tudo para su-
perar o balanço alcançado, em 2021. 
Sendo que só nos dois primeiros me-
ses de 2022, já foram contabilizados 
mais de 960 toneladas. Número que 
chega bem próximo nas vendas do 
ano anterior.

A fruta chega ao Brasil, no perío-
do de dezembro e até maio é possível 
encontrar na Ceasa de São Paulo.

Diversos estabelecimentos estão 
com caixas de produtos do Egito em 
suas gôndolas e em grandes esto-
ques. 

No caso da La Luna Importadora 
que está em seu segundo ano traba-
lhando com diversas marcas de la-
ranjas do Egito, com variedades da 
Navelina, que também é conhecida 
como a Baia, e a Valência. A experi-
ência do primeiro ano vem se conso-
lidando com a demanda crescente da 
fruta, no mercado atacadista. Isso se 
deve por conta dos trâmites tributá-
rios e da legislação do comércio exte-
rior envolvendo os dois países.

“Eles não tinham protocolos fi-
tossanitários de exportação ao Brasil 
antes, aí no ano passado começaram 
a exportar e foi mais calmo. Esse 
ano aumentou um pouquinho a de-
manda”, explicou Giuliano Sanches, 
diretor comercial da La Luna Impor-
tadora.

Com a valorização do real perante 
à situação da queda, momentânea, 
do dólar, sendo que a moeda norte-
-americana desvalorizou 17% desde 
3 de janeiro de 2022 e do Euro, nas 
últimas semanas contribuíram para 
as empresas importadoras da Cea-
gesp.

“A moeda nacional valorizou e 
quem está desvalorizando é o dólar e 
o euro. A gente compra em dólar, pa-
gamos um preço no começo e depois 
foi caindo, melhorando e por isso,  a 
gente continua trazendo”, explicou 
Giuliano Sanches, diretor comercial 
da La Luna Importadora.

É o que ressalta Paulo Dutra, pro-
fessor de economia da Faap - Fun-
dação Armando Alvares Penteado. 
“Quem lucra são os importadores, 
pelo motivo contrário: tem de usar 
menos reais para pagar as mercado-
rias em dólar. De forma geral, com a 
queda do dólar ante o real, os expor-
tadores perdem”, analisou Dutra.

Segundo Giuliano Sanches, dire-
tor comercial da La Luna Importado-
ra, a qualidade do citro da Espanha 
com o Egito é equivalente, a vanta-
gem é que a egípcia não se paga o 
imposto de importação, o que torna 
a espanhola, nesse caso, um pouco 
mais cara.

“A caixa de laranjas egípcias sai 
algo em torno de 80 a 85 reais. En-
quanto a da Espanha fica por R$ 95 a 
R$100”, disse Giuliano Sanches.    

Pilon & Pilon: Seleção de laranjas 
importadas direto na Ceagesp.

leomhann.com.br



SUCO DE LARANJA CAI 
1,02% NOS PRIMEIRO 
OITO MESES DO ANO-
SAFRA

Os embarques totais de suco de laranja 
brasileiro (FCOJ Equivalente a 66º Brix), no 
período de julho a fevereiro, que marca os 
primeiros oito primeiros meses da safra 
2021/2022, fechou com um volume total de 
658.448 toneladas. O número representa 
uma leve queda de 1,02% em relação ao 
mesmo período da safra passada, quando 
foram exportadas 665.220 toneladas. Já 
em faturamento, as exportações somaram 
US$ 1,067 bilhão no período, volume 
9,24% acima da receita de US$ 976,8 
milhões registrada entre julho e fevereiro 
de 2020. Os dados foram divulgados pela 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 
e compilados pela CitrusBR. O resultado 
está em linha com divulgação realizada 
pela CitrusBR em fevereiro passado em 
que apontava dificuldade do setor em 
atender à demanda internacional devido 
aos efeitos das secas e geadas.

Os dados das exportações mostram 
um cenário de perda de espaço do suco 
brasileiro no mercado americano. Os 
embarques registraram queda de 3% com 
volume de 131.732 toneladas, enquanto 
no mesmo período na safra 2020/2021 
o volume era de 135.817 toneladas. Em 
receita, as exportações somaram US$ 227 
milhões, alta de 12.65% ante os US$ 201,5 
milhões registrados na safra passada. "Os 
dados nos mostram como nos últimos anos 
o suco de laranja brasileiro tem perdido 
competitividade no mercado americano", 
analisa o diretor-executivo da CitrusBR, 
Ibiapaba Netto. Entre as principais razões 
para a perda de espaço naquele mercado 
está a concorrência do suco do México 
que acessa aquele país isento de tarifa, 
enquanto o Brasil paga uma taxa de US$ 
415 a tonelada.

COOPERCITRUS 
FATURA R$ 8 BI
E CRESCE 35% 

A Coopercitrus -- Cooperativa de 
Produtores Rurais, registrou recorde no 
faturamento de 2021, chegando a R＄8 
bilhões, com crescimento de 35% frente 
aos R＄5.929 bilhões registrados em 2020. 
O patrimônio líquido totalizou R＄1,5 
bilhão, com acréscimo de 14,5% sobre o 
total do exercício anterior. Os resultados 
foram apresentados durante a Assembleia 
Geral Ordinária, realizada na manhã de 
quarta-feira, 30, em Bebedouro, reunindo 
cooperados e dirigentes.

 O faturamento de 2021 no setor de 
insumos atingiu 43% em relação a 2020. 
As vendas de defensivos aumentaram 
23% e o faturamento do solo cresceu 73%. 

Com adubos foliares, a evolução foi de 
32%. No ramo de saúde e nutrição animal, 
o aumento foi de 25%. No de sementes, 
superior a 64%.

O CEO da Coopercitrus, Fernando 
Degobbi, destaca que esse crescimento é 
resultado de um atendimento totalmente 
integrado. "Minha convicção é que só 
haverá sustentabilidade no agro com o 
uso de tecnologia e da inovação. E isso 
só é possível quando estamos próximos 
dos cooperados e compreendendo suas 
demandas. Nós sabemos que o produtor 
precisa de presença no campo, por isso, 
continuamos investindo em assistência 
de técnicos e especialistas. Nosso objetivo 
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EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A COOPERATIVA ELEGE NOVA 
DIRETORIA E ANUNCIA A INAUGURAÇÃO DE 10 NOVAS UNIDADES 
PARA 2022

é entender, estar próximo e encontrar 
soluções para contribuir com a jornada de 
valor do agro".

Só em 2021, foram 270 mil atendimentos 
aos cooperados nas unidades de negócios 

em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com 
a comercialização de insumos, máquinas 
e tecnologias agrícolas, na prestação de 
serviços agropecuários e de agricultura de 
precisão.

ESTADOS UNIDOS RECUAM 3% EM RELAÇÃO À SAFRA PASSADA 
ENQUANTO CHINA "DISPARA" 60% NO MESMO PERÍODO



EXPORTAÇÃO DE FRUTAS CÍTRICAS PODE CRESCER 
COM PRODUTORES DO NORTE DE MINAS

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS NO MERCADO MUÇULMANO

A exportação de laranja alcançou, 
entre julho de 2021 e fevereiro deste 
ano a marca de quase 660 mil toneladas 
comercializadas. Isso representou uma 
queda aproximada de 1,02% em relação 
ao mesmo período da safra 2020/2021. 
A queda, ainda que pequena, é atribuída 
à forte concorrência do mercado 
mexicano, que faz fronteira com os EUA, 
o principal comprador da produção 
brasileira.

Mas a expectativa das negociações 
nacionais e internacionais para esta safra 
é positiva entre os produtores de citros 
do Norte de Minas. Aliás, não só para 
2022. Eles acreditam que as próximas 
safras vão oferecer bons motivos para 
se comemorar. O otimismo vai além 
do solo ou das questões climáticas. 
Há um trabalho de fortalecimento da 

competitividade que promete tornar 
ainda melhor os produtos locais, que já 
são de excelência.

“Deveríamos fortalecer o trabalho, 
a pesquisa e o desenvolvimento de 
produtores profissionais que busquem 
sabor e que tenham uma fruta que 
seja desejada em todo território 
nacional e também no mundo. E que 
esse desejo seja pelo seu sabor, não 
apenas pela oportunidade numa janela 
de exportação”, avalia Alencar Saito, 
engenheiro agrônomo da Agroforte, 
empresa especializada em fornecimento 
de linhas de crédito rural.

Por isso, ele defende que as 
ações dos produtores sejam focadas 
também no mercado nacional, onde 
as oportunidades de negócios ocorrem 
durante todo o ano. “Há muito que ser 

feito ainda no mercado interno antes de 
pensar em exportação. Existem janelas 
de produção, existe demanda para 
produtos saborosos, coisa que tem sido 
pouco explorada no Brasil e no mundo”, 
observa.

Luiz Antunes compartilha com a 
análise do engenheiro da Agroforte. 
Diretor da 2DA Negócios+Território, 
empresa com grande experiência em 
estratégias de posicionamento de marcas 
e no fortalecimento de lideranças, ele 
explica que essa expansão passa pelo 
entendimento dos desafios da região. 
“É essencial expandir a visão para os 
grandes centros e mercados externos, 
entendendo as expectativas de cada 
mercado, analisando como os players de 
destaque atuam”, orienta.

Atualmente, o mercado muçulmano 
é composto por cerca de 1.8 bilhão 
das pessoas do mundo e a previsão é 
que essa parte da população alcance 
3 bilhões até 2030. Dentre os países 
que mais possuem muçulmanos estão 
Indonésia, Malásia, Paquistão, Índia, 
Egito, Turquia entre outros localizados 
no continente asiático.

Investir neste mercado tem sido 
extremamente rentável. Conforme 
dados do State of the Global Islamic 
Economy Report (Relatório Global 
da Economia Isâmica), os gastos com 
produtos halal no mundo (comida, 
fármaco, cosmética, lifestyle e outros) 
podem chegar a simples cifras de US$ 
3,2 trilhões em 2024.

“Nossos principais importadores 
pertencem ao Oriente Médio – Emirados 
Árabes Unidos, além de Bangladesh. 
Mas para exportar para estes países, 
onde a maioria são muçulmanos, 
adquirimos a Certificação Halal para 
atender às normas da jurisprudência 
islâmica. Temos a honra de sermos uma 
das poucas indústrias no setor a obter 

esta certificação e estarmos aptos a 
atender a uma população que cresce a 
cada ano. Nossa expectativa é exportar 
10% de nossa produção, sendo 20% para 
os Emirados Árabes”, ressalta o diretor 
Comercial da Katayama Alimentos, 
Gilson Katayama.

A certificação halal é o processo 
em que uma certificadora habilitada 
atesta a aptidão das empresas 
na utilização de procedimentos e 
matérias-primas autorizadas pela lei 
islâmica, o que torna esses produtos 
autorizados para consumo. Já o 
certificado halal é o documento 
emitido por essa instituição 
certificadora, o que comprova que 
todos esses procedimentos exigidos 
são seguidos pela empresa.

Com a certificação halal, a 
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IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO HALAL
empresa poderá atender aos requisitos 
de consumidores árabes e muçulmanos 
ou ainda de outros mercados que 
busquem produtos comprovadamente 
saudáveis e rastreados.

Além disso, a certificação abre 
possibilidades de atingir novos 
mercados, com aumento da credibilidade 
dos produtos que obtiverem o selo 
halal, assim, melhorando a vantagem 
competitiva da empresa em todo o 
mundo.

"A certificação halal abre as portas 

para que os produtos brasileiros possam 
acessar os países árabes e muçulmanos, 
mas garante também oportunidades 
para outras localidades, tendo que 
vista que atesta a qualidade, segurança 
e rastreabilidade desses produtos em 
qualquer lugar do mundo", enfatiza o 
diretor de Operações da Cdial Halal, 
Ahmad Saifi.

Expansão da certificação para as 
empresas brasileiras - Não é de hoje que 
este mercado se torna cada vez mais 
atrativo às empresas brasileiras. Em 

2021, assim como 2020, mesmo 
com obstáculos provocados pela 
pandemia, como a dificuldade 
em encontrar contêineres para 
atender os clientes estrangeiros, 
o que impôs altos valores de frete 
internacional, este mercado se 
manteve aquecido para os países 
árabes e islâmicos. No ano passado, 
a Cdial Halal contabilizou aumento 
de 53% nas empresas certificadas, 
quando comparado a 2020.

BRASIL AUTORIZA 
IMPORTAÇÃO DE UVA 
DO EGITO

Após o Egito abrir o mercado para os 
produtos lácteos brasileiros, o Brasil irá 
iniciar o processo de importação de uva 
e alho egípcios. A decisão foi comunicada 
pela ministra Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento).

Em discurso, a ministra ressaltou que 
75% das exportações para o Egito estão 
concentradas em carne bovina, açúcar 
e milho, e que a pauta agrícola entre os 
países pode ser diversificada, com a venda 
de café e suco de frutas, por exemplo. “O 
potencial de comércio e investimentos 
entre Brasil e Egito é enorme e precisa ser 
aprofundado”, afirmou.

Tereza Cristina destacou que a 
produtividade da agropecuária brasileira 
cresceu significativamente nas últimas 
décadas, caminhando junto com a 
sustentabilidade. Quanto às queimadas 
na Amazônia, está é uma preocupação 
do governo federal, assim como dos 
produtores rurais, e medidas de combate 
estão sendo tomadas.

internacional
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ENTREVISTA 
WILLIAM 

ALVES, 
GERENTE 

COMERCIAL 
DA GARDEN 

FRUIT

Jornal Entreposto – Há quanto tempo 
existe a Garden Fruit e vocês possuem 
quantos escritórios espalhados pelo 
mundo?

William Alves - A Garden Fruit foi 
fundada em fevereiro de 2019, é uma 
empresa de importação, exportação e 
distribuição de frutas, sediada no Brasil, 
na cidade de Jundiaí (SP) e em Nimegue, 
na Holanda.

JE – Quais são os principais produtos 
que vocês trazem ao Brasil?

William Alves - Em parceria com 
produtores de todo o mundo, a Garden 
Fruit fornece frutas e legumes de 
qualidade o ano todo, a nossa gama de 
produtos é muito grande, mas podemos 
citar como principais, Pera, Maçã, Tâmara, 
Blueberries, cítricos da Espanha e Egito, 
pêssego, Nectarina e Uva.

JE - Vocês são representantes da marca 
Bollo e Fresh Suply aqui na Ceagesp. 

Como é atuar no maior Entreposto da 
América Latina, a Ceagesp?

William Alves - Apesar de uma 
necessidade de mudança da infraestrutura 
da Ceagesp, é um prazer poder abastecer 
com frutas de qualidade e a visibilidade 
que a empresa ganha fazendo parte do 
Entreposto.

JE – Hoje, vocês são representantes de 
duas marcas internacionais de laranjas do 
Egito. Como está a aceitação do mercado 
com este produto?

William Alves -  A aceitação do mercado 
está em uma crescente muito boa, a partir 
do momento em que o consumidor vai 
conhecendo o produto e recomendando 
para amigos e familiares, a aceitação do 
consumidor final é cada vez melhor.

JE – Quem é seu o maior cliente 
da Ceagesp e é possível a médio prazo 
aumentar a cartela de clientes de 
empresas da Ceagesp?

William Alves - Trabalhamos com 
ótimos parceiros dentro da Ceagesp e a 
médio prazo com os parceiros que temos, 
não temos a intenção de aumentar a 
cartela de clientes.

JE – No caso da laranja importada, ela 
disputa mercado com a fruta nacional?

William Alves - Sim, existe sim uma 
certa disputa com o produto nacional, 
mas isso varia muito de acordo com 
a sazonalidade das frutas nacionais e 
importadas.

JE – Para vocês, com a desvalorização 
da moeda nacional, como é trabalhar 
com o câmbio atual?

William Alves - O câmbio, ele estando 
alto ou baixo, ele é igual para todos. O 
problema mesmo é a volatilidade, porém 
nossa política cambial é travar o câmbio 
sempre que possível para evitar grandes 
oscilações.
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“EXISTE SIM UMA 
CERTA DISPUTA COM O 
PRODUTO NACIONAL, 
MAS ISSO VARIA MUITO 
DE ACORDO COM A 
SAZONALIDADE DAS 
FRUTAS NACIONAIS E 
IMPORTADAS”
- WILLIAM ALVES, 
GERENTE COMERCIAL 
DA GARDEN FRUIT



“O DNA da LS Tractor, tem a sua 
origem na hortifruticultura.Com a visão 
sobre o tamanho deste mercado no 
Brasil a LS Tractor produz modelos com 
diferentes versões que vão de 40, 50, 65 
e 80 cavalos e até modelos que chegam 
a 145 cv, que atendem perfeitamente 
a este segmento, por isto ganharam 
o nome de HortifrutiTratores, e uma 
campanha de marketing direcionada a 
esses produtores”, explica o gerente de 
marketing e vendas da LS Tractor Brasil, 
Astor Kilpp. Ele complementa afirmando 
que a grande maioria deste mercado é 
composto por agricultores familiares, com 
pequenas áreas, mas também existem os 

médios e grandes produtores, no Brasil 
e exterior e os tratores LS, atendem 
completamente às necessidades de todos 
eles, ressalta o executivo. Segundo ele, 
diferentes produtores em várias regiões 
do País, “têm nossos produtos nestas 
atividades e mostram grande satisfação, 
em seus depoimentos”.

Conforme expõe Kilpp os tratores LS 
possuem diferenciais tecnológicos como 
a transmissão de 32 velocidades a frente 
e 16 à ré, chegando até 40 à frente e 
40 a ré, com super redutor e sistema 
de reversão Synchro Shuttle ou Power 
Shuttle, que vai disponibilizar a velocidade 
exata para execução de cada tarefa no 

campo. A reversão facilita nas manobras 
principalmente em espaços reduzidos e 
em atividades em que o trator precisa fazer 
constantes inversões de sentido. O pacote 
tecnológico da LS Tractor proporciona 
redução do consumo de combustível, 
como já testado e aprovado no campo por 
diversos clientes.

Os tratores possuem ainda um alto 
vão livre, que favorece a operação em 
canteiros, menor raio de giro para maior 
agilidade nas manobras e creeper que 
conferem versatilidade para o trator 
executar, com mais economia, as diversas 
operações necessárias na produção de HF. 
Tomada de força independente com três 

opções, 540, 750 e 1.000 rpm, uma rotação 
ideal para cada tarefa com implementos 
acionados pela TDP, motor diesel quatro 
cilindros da marca LS com tecnologia Mar1/
Tier3, para os modelos até 65 cavalos. Em 
2019 foi incorporado nos modelos de 80 
até 145 cv os motores Perkins. Todos estes 
conjuntos de tecnologias têm o foco na 
oferta de um excelente torque e baixo 
consumo. Para a Expodireto 2022, feira 
que tem forte significado para a empresa, 
pois há nove anos foi a estréia dela no 
Brasil, a LS Tractor vai mostrar ainda toda 
a linha de tratores que vão de 25 a 145 cv. 
“Tratores para as mais diversas atividades 
do campo”, assinala Kilpp. 
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MANUTENÇÕES 
PREVENTIVAS EM 
TRATORES EVITA 
CONTRATEMPOS E REDUZ 
GASTOS NO PERÍODO DE 
PREPARAÇÃO DA COLHEITA

O planejamento e a manutenção 
preventiva nos tratores no período pré-
colheita possibilitam que o produtor evite 
contratempos. A exemplo da preparação 
da colheita de café que, dependendo da 
região se inicia em abril, as revisões nos 
equipamentos agrícolas neste período 
podem contribuir na garantia de bons 
lucros ao produtor, com produtos de boa 
qualidade.

Além dos tratos culturais do café ou 
das frutas, por exemplo, que demandam 
cuidados especiais na terra para assegurar 
a evolução de desempenho de produção, 
minimizando fatores externos que 
possam comprometer a produtividade 
da safra, o produtor precisa ficar atento 
com a revisão das máquinas agrícolas 
para aumentar também a produtividade 

da lavoura e manter a durabilidade dos 
próprios produtos que foram adquiridos 
com esforço. Além de evitar possíveis 
adversidades, a manutenção preventiva 
dos equipamentos reduz gastos.

“A manutenção preventiva minimiza 
o risco de a máquina quebrar durante 
períodos que são importantes do manejo 
da cultura em que ela é utilizada”, alerta 
o coordenador de Vendas/Marketing da 
Agritech, Cesar Roberto Guimarães de 
Oliveira.    

Além do financeiro, as inspeções de 
prevenção também estão diretamente 
vinculadas à segurança da operação e do 
próprio operador, pontos essenciais para 
um bom funcionamento da propriedade 
rural.

HORTIFRUTITRATOR É A TECNOLOGIA DESTAQUE NA EXPODIRETO 2022
LS TRACTOR TEM NA HORTIFRUTICULTURA UMA DE SUAS ESPECIALIDADES.



Mais de 35 anos de expertise em importação, 
exportação e distribuição de frutas

GARDEN FRUIT BRASIL:
Av. Nove de Julho, 3575 - Sala 1212
Anhangabaú - Jundiaí/SP - Brasil

+55 11 4587 6288

GARDEN FRUIT BV:
Jonkerbosplein 52, 6534AB,
Nijmegen, Netherlands

+31 619 281 655

gardenfruit.com.br

sac@gardenfruit.com.br

@gardenfruitbrasil

A Garden Fruit está sediada no Brasil, na cidade de Jundiaí (SP), e em Nimegue,
na Holanda. Em parceria com produtores de todo o mundo, fornece frutas e legumes
de qualidade durante todos os períodos do ano.

Consultoria Comercial Importação e Distribuição Exportação
Cuidado com todo o processo 
de documentação, logística 
e desembaraço (rodoviário, 
marítimo e aéreo).

Cargas completas ou 
compartilhadas para 
que o cliente consiga 
um preço melhor.

Variedades de frutas
brasileiras, produzidas
em solo nacional,
em outros países.
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O preço médio do litro do diesel 
disparou no início do mês de março, 
após alta de 25% anunciada pela 
Petrobras. O combustível fechou o 
terceiro mês do ano com o valor de 
R$ 6,603 (comum) e R$ 6,740 o S-10, 
sendo que as altas foram de 12,77% 
e 14%, respectivamente.

O levantamento faz parte do 
Índice de Preços Ticket Log, com 
base nos abastecimentos realizados 
nos 21 mil postos credenciados da 
Ticket Log.

Todas as regiões brasileiras 
apresentaram crescimento de mais 
de 10% no valor do diesel. Entre 
os destaques, o Norte fechou o 
mês com o diesel comum e o S-10 
mais caros do País, a R$ 6,881 e R$ 
7,019, altas de 13,06% e 14,75%, 
respectivamente.

Já o menor preço médio para os 
dois tipos de diesel foi registrado 
nas bombas do Sul, a R$ 6,152 e 
R$ 6,295, acréscimos de 12,24% e 

13,85% respectivamente.
Assim como nas regiões, não 

houve recuo no preço médio do 
diesel em nenhum Estado de todo o 
território nacional. O maior aumento 
para o comum foi registrado no 
Ceará, com o valor de R$ 5,909 
passando para R$ 6,906, alta de 
16,87%. Já o avanço mais expressivo 
para o tipo S-10, foi registrado nos 
postos de combustíveis do Tocantins, 
onde a média de R$ 5,744 passou 
para R$ 6,818, acréscimo de 18,70%.

O maior preço médio para o diesel 
comum foi registrado em Roraima, a 
R$ 7,285, alta de 14,96%. Já o tipo 
S-10 mais caro foi comercializado 
nas bombas do Acre, a R$ 7,409, um 
acréscimo de 14,83%. As menores 
médias para os dois tipos de diesel 
foram registradas no Rio Grande 
do Sul, a R$ 6,082 e R$ 6,156, 
com altas de 10,66% e 10,88%, 
respectivamente.

TOYOTA ANUNCIA FECHAMENTO DE SUA PRIMEIRA FÁBRICA NO BRASIL
A montadora japonesa Toyota anunciou 

que vai fechar a fábrica em São Bernardo 
do Campo, que produz peças fornecidas 
a outras unidades da empresa no Brasil, 
Argentina e Estados Unidos. A unidade 
foi não apenas a primeira no Brasil, mas 
também a primeira da companhia fora do 
Japão.

A empresa informou que vai transferir 

a operação industrial no ABC para as 
suas operações no interior de São Paulo: 
Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz.

De acordo com a empresa, a intenção 
é buscar mais "sinergia" entre as 
unidades produtivas para aumentar a 
competitividade “frente aos desafios do 
mercado brasileiro e da sustentabilidade 
de seus negócios no país”.

Segundo a montadora, a mudança será 
feita de forma gradual a partir de dezembro 
e com conclusão prevista para novembro 
de 2023. De acordo com a Toyota, 100% 
dos empregos que atualmente estão em 
SBC (550 pessoas) serão mantidos, caso os 
colaboradores quiserem se mudar para as 
fábricas do interior paulista.

Em nota, o prefeito de São Bernardo do 

Campo (SP), Orlando Morando, lamentou 
a decisão da Toyota. "os representantes da 
empresa sempre foram bem acolhidos e 
recebidos pela Administração Municipal, o 
que não justifica a sua desmobilização da 
cidade".

DIESEL FICA 12% MAIS CARO; 
TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS 
REGISTRARAM ALTA
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VW COMEMORA 10 ANOS DOS 
CONSTELLATION EQUIPADOS COM 
MOTORES MAN

Há dez anos, saíam da linha de 
montagem da Volkswagen Caminhões 
e Ônibus, em Resende-RJ, os primeiros 
modelos de caminhões VW equipados 
com motores MAN. Atualmente, 50% dos 
caminhões VW produzidos já contam com 
esses motores.

Desde o lançamento do Constellation 
24.280 com motor MAN D08, mais de 200 
mil unidades já rodam por toda a América 

Latina e África, e desde janeiro passado 
também podem ser encontrados nos 
veículos da marca exportados para a Ásia. 
A novidade trouxe para o Brasil tecnologias 
inéditas para atender a legislação euro 5, 
com ampla aceitação dos consumidores.

Originalmente desenvolvidos e 
produzidos em Nuremberg, na Alemanha, 
a chegada dos motores MAN foi precedida 
por adaptações e calibragens da Engenharia 

VWCO, além de rigorosas baterias de 
testes antes de serem ofertados em 
caminhões e ônibus da marca. O modelo 
D08 de quatro e seis cilindros, bem como o 
D26, são montados numa área exclusiva da 
fábrica paulistana da MWM, pertencente 
à Navistar, empresa que também faz 
parte do GRUPO TRATON. “Com os MAN, 
fomos pioneiros no mercado em oferecer 
motores euro 5 com tecnologia EGR, 

que dispensa o uso do Arla 32 em sua 
operação. Uma de suas primeiras unidades 
vendidas num caminhão VW Constellation 
24.280 superou 1 milhão de quilômetros 
em perfeitas condições e sem qualquer 
intervenção, ou seja, o motor nunca foi 
aberto para retífica”, lembra Roberto 
Cortes, presidente e CEO da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus.



Juntos salvamos vidas.

Motor mais eficiente e o seu negócio também.
A Linha Street da Mercedes-Benz está com motor novo e mais potente. 

Melhor desempenho operacional e menor nível de emissões. Melhor para as cidades 
e para o seu negócio.  Tudo isso com as vantagens que você conhece: CNH B, sem 
restrição de circulação e a capacidade que o seu negócio precisa.

*O implemento do Sprinter Truck pode ser adquirido em empresas especializadas.

NOVO MOTOR OM654
*Consumo de combustível otimizado
*Melhor desempenho
*Nova faixa de potência e torque
*Mais silencioso
*Menos emissão de poluentes

CRC: 0800 970 9090 | vans.mercedes-benz.com.br
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NOVA RANGER 2023 ESTÁ PRONTA 
PARA SER HÍBRIDA - E TALVEZ ATÉ 
100% ELÉTRICA

FIAT STRADA SEGUE COMO CARRO 
MAIS VENDIDO DO PAÍS EM MARÇO

Bastante esperada no Brasil,a nova 
geração da Ford Ranger 2023 pelo jeito 
não terá debaixo do capô somente 
motores a combustão a gasolina ou 
diesel. Isso porque o engenheiro chefe 
do projeto da picape deu mais pistas de 
que a nova caminhonete pode mesmo 
contar com uma versão eletrificada, mais 
especificamente equipada com motor 
híbrido plug-in.

As informações de Ian Foston, 
engenheiro-chefe da Ford responsável 
pelo projeto da plataforma T6 (chassi no 
qual a nova geração da Ranger e do SUV 
Everest se baseiam), foram dadas ao site 
australiano Drive, durante uma prévia da 
picape. No mercado australiano, a nova 
geração da Ranger deve começar a ser 

vendida a partir de junho com motores a 
gasolina e diesel, enquanto que no Brasil a 
picape é esperada para chegar inicialmente 
apenas com motorização diesel.

o chefe de engenharia da marca do 
oval azul afirmou ainda que, embora a 
nova geração da Ranger tenha capacidade 
de eletrificação total, não há uma certeza 
absoluta se a picape vai ter uma versão 
100% elétrica na próxima década. O motivo 
seria que, na maioria dos 180 países onde 
a nova geração da picape será vendida, os 
motores a gasolina e diesel ainda são bem 
requisitados – principalmente em países 
em desenvolvimento onde a eletrificação 
não segue no mesmo ritmo de países 
europeus.

A Fiat Strada segue sendo o carro 
mais vendido do Brasil no mês de março. 
A picape, que já foi o modelo com mais 
emplacamentos em janeiro e fevereiro, 
teve 7.567 unidades comercializada no 
último mês, segundo dados preliminares. 
Este número representa um aumento de 
2% de vendas em relação a fevereiro.

O segundo modelo mais vendido do 
País em março foi o Hyundai HB20, que 
teve 6.908 unidades comercializadas. 
Outro modelo da Fiat, o Mobi, aparece 
em terceiro no ranking do mês, com 
6.581 emplacamentos. Cabe ao modelo 
o maior aumento de vendas em relação 
a fevereiro, com impressionantes 56% a 
mais de vendas.

O Volkswagen T-Cross é o quarto na 
lista de mais vendidos do mês de março, 
com 6.547 emplacamentos, e é seguido 
por dois modelos da GM, o Chevrolet 
Onix e o Chevrolet Tracker, que tiveram 
5.419 e 4.748 unidades vendidas, 
respectivamente. O Jeep Compass foi o 

sétimo modelo com mais emplacamentos 
no mês, 4.724 no total.

Mais um modelo da Fiat, a picape Toro, 
aparece na oitava posição do “ranking” 
de carros mais vendidos, com 4.442 
emplacamentos.

O Toyota Corolla Cross é o nono da lista, 
somando 4.318 vendas no mês de março. A 
lista dos dez mais comercializados do mês 
ainda conta com o Hyundai Creta, que teve 
4.238 unidades vendidas, praticamente 
igualando o número de fevereiro.

Quando levamos em conta as marcas, 
a Fiat segue sendo aquela com mais 
carros vendidos, com 28.980 unidades 
comercializadas em março, o que equivale 
a 21,5% do mercado.

A GM, com 19.189 emplacamentos, é 
a segunda nesta lista, enquanto a Toyota, 
que comercializou 16.995 carros em 2022, 
fecha a lista das três marcas com mais 
vendas no mês.

PICAPE LIDEROU VENDAS TAMBÉM EM JANEIRO E FEVEREIRO, E AJUDOU A FIAT A SE MANTER COMO MARCA COM MAIS VENDAS NO PERÍODO
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Juntos salvamos vidas.

Motor mais eficiente e o seu negócio também.
A Linha Street da Mercedes-Benz está com motor novo e mais potente. 

Melhor desempenho operacional e menor nível de emissões. Melhor para as cidades 
e para o seu negócio.  Tudo isso com as vantagens que você conhece: CNH B, sem 
restrição de circulação e a capacidade que o seu negócio precisa.

*O implemento do Sprinter Truck pode ser adquirido em empresas especializadas.

NOVO MOTOR OM654
*Consumo de combustível otimizado
*Melhor desempenho
*Nova faixa de potência e torque
*Mais silencioso
*Menos emissão de poluentes

CRC: 0800 970 9090 | vans.mercedes-benz.com.br
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