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ceagesp & economia

CEAGESP
REGISTRA MAIS DE
R$ 27 MILHÕES DE
LUCRO EM 2021
A Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP)
anuncia que em 2021 registrou lucro

marcante de R$ 27.382 milhões,
significando um aumento de R$ 30.072
milhões em comparação ao ano passado

2020: (-R$ 2.690 milhões)
2019: (-R$ 10.686 milhões)
2018: (-R$ 9.085 milhões)
2017: (-R$ 17.480 milhões)

e uma evolução se comparada com outros
anos anteriores:
Pesaram favoravelmente para esse
resultado a subida na Receita Operacional
Bruta da companhia, atingindo R$ 152.304
milhões em 2021 e configurando um
crescimento de R$ 19.160 milhões em
comparação aos R$ 133.144 milhões do
ano anterior.
A maior influência na passada marca
atingida foi a redução de despesas gerais
e administrativas em R$ 16,580 milhões,
que caíram R$ 56,28 milhões em 2020 para
R$ 39,708 no ano administrativo. Quando
o lucro bruto, também houve uma subida
de R$ 5,233 milhões: R$ 70,926 milhões
em 2021 contra os R$ 65,693 milhões de
2020.

Ao analisar despesas administrativas,
vendas e honorários, houve redução
9,58 pessoal em R$ 2,50 milhões: R$
37,402 milhões em milhões de despesas,
R$ 67.402,02 foram contratados como
responsáveis e despesas, estes serviços de
serviços de e provisões cíveis.
O EBITDA (lucro sem capacidades
depreciações, amortizações, juros e
tributos sobre o índice) também registrou
aumento importante no lucro de 2021:
R$ 37.919 milhões, contra os R$ 18.697
milhões de 2020. Este é importante, pois
é de medir a produtividade e eficiência do
negócio.

O setor de DIVERSOS apresentou uma
elevação de preços de 8,18%. As principais
altas ocorreram nos preços de BATATA
ASTERIX (26,73%), COCO SECO (23,59%),
BATATA LAVADA (17,09%), CEBOLA
NACIONAL (15,17%) e OVOS BRANCOS
(3,87%). As principais reduções ocorreram
nos preços de ALHO (-0,19%), ALHO
ESTRANGEIRO (-1,75%) e AMENDOIM
COM CASCA (-1,96%).
O setor de PESCADOS apresentou
uma redução de preços de 4,04%. As
principais reduções ocorreram nos
preços do SALMÃO (-13,74%), da TAINHA
(-14,14%), do ESPADA (-14,44%), da
SARDINHA FRESCA (-19,66%) e da
PESCADA-GOETE (-21,25%). As principais

altas ocorreram nos preços de PESCADA
TORTINHA (40,62%), CAVALINHA (35,92%),
CURIMBATÁ
(18,90%),
NAMORADO
(12,07%) e CASCOTE (11,03%).
A expectativa para o próximo mês é
de que o índice CEAGESP continue em
um viés de queda. Segundo os agentes de
mercado, acredita-se que a estabilização
das condições climáticas, a retomada da
oferta dos produtos e a estagnação da
procura contribuirão para isso. Já para o
setor de DIVERSOS, a expectativa é para
que ele caminhe em uma direção oposta
à do índice.

ÍNDICE CEAGESP
ENCERRA O MÊS
DE ABRIL COM
VALOR NEGATIVO
O índice de preços CEAGESP encerrou
o mês de abril em -3,96%, representando
uma queda de 8,8 pontos percentuais em
relação ao índice de março. O destaque
para o período ficou com o setor de
Legumes, que apresentou uma redução
de 7,94% na comparação com o mês
anterior. Em um contexto geral, observase recuperação ou restabelecimento na
oferta dos produtos devido à melhora nas
condições climáticas.
O setor de FRUTAS apresentou
uma redução de preços de 5,99%. As
principais reduções ocorreram nos
preços de MAMÃO HAVAÍ (-18,37%),
MELÃO AMARELO (-22,16%), MARACUJÁ
DOCE (-27,05%), MELANCIA (-38,00%)

e MAMÃO FORMOSA (-38,38%). As
principais altas ocorreram nos preços de
GOIABA VERMELHA (17,94%), UVA ITÁLIA
(15,41%), ABACATE FORTUNA (13,61%),
UVA BENITAKA (12,43%), UVA RUBI
(10,78%) e MORANGO (9,82%).
O setor de VERDURAS apresentou
uma elevação de preços de 12,91%. As
principais altas ocorreram nos preços de
COENTRO (49,80%), RABANETE (36,93%),
ALFACE AMERICANA (30,26%), ESPINAFRE
(28,05%) e COUVE MANTEIGA (24,02%). As
principais reduções ocorreram nos preços
de BRÓCOLOS NINJA (-1,05%), CENOURA
COM FOLHA (-3,89%), ACELGA (-4,25%),
COUVE-FLOR (-5,58%) e REPOLHO LISO
(-8,32%).
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CONTRATAÇÕES DO
CRÉDITO RURAL
SOMAM R$ 230
BILHÕES EM DEZ
MESES DO PLANO
SAFRA
Em dez meses do Plano Safra
2021/2022, foram financiados R$ 230,2
bilhões, correspondendo a 1,5 milhão
de contratos de crédito rural. O número
representa alta de 22% no valor da
contratação em relação ao mesmo período
da safra anterior.
Do total desembolsado no crédito rural
no período de julho/2021 a abril/2022,
foram destinados R$ 122,3 bilhões para
custeio (19%) e R$ 65,3 bilhões para os
investimentos (13%). A comercialização

teve alta de 51%, correspondendo a R$
28 bilhões. Já a industrialização teve
acréscimo de 42%, com desembolso de R$
14,4 bilhões.
Os agricultores familiares, beneficiários
do Pronaf, tomaram de empréstimo R$
34,8 bilhões (24%). Os médios produtores
rurais,
atendidos
pelo
Pronamp,
contrataram R$ 25,7 bilhões (10%) e os
demais produtores, R$ 169,6 bilhões,
incremento de 23% nos financiamentos.
No que se refere aos desembolsos

AGRISHOW 2022:
FEIRA
ENCERRA COM
R$ 11,2 BILHÕES
EM NEGÓCIOS

A Agrishow 2022 fechou um total
de R$ 11,2 bilhões em negócios
e superou em 286,2% o volume
registrado em 2019, segundo balanço
divulgado
pelos
organizadores
do evento no dia 29 de abril, em
Ribeirão Preto (SP) e meio à elevação
dos custos de insumos e logística. O
valor é referente a operações com
máquinas, irrigação e armazenagem,
mas a divisão dos dados por setor
não foi divulgada.
Em coletiva de imprensa, o
presidente
da
feira,
Francisco

Maturro, destacou que os números
são expressivos, mas ponderou
que análise precisa levar em
consideração todos os componentes
que envolvem a negociação. Em
coletiva de imprensa na tarde desta
sexta, o presidente da feira, Francisco
Maturro, destacou que os números
são expressivos, mas ponderou que
análise precisa levar em consideração
todos os componentes que envolvem
a negociação.
“Esses
números,
que
são
gigantescos, também tem que

por região, o Norte tem se destacado
com incremento de 35% no valor das
contratações, correspondendo a R$ 17,6
bilhões. O Sul contribuiu com R$ 75,9
bilhões (21%) e o Centro Oeste com R$
60,7 bilhões das contratações, aumento
de 16%. Os produtores do Sudeste
corresponderam a R$ 55,9 bilhões (25%) e
o Nordeste com R$ 20 bilhões (23%).
Quanto aos programas de investimento,
o Proirriga continua tendo forte demanda
na contratação de recursos para financiar

a irrigação e os cultivos protegidos, com
aumento de 44%, somando R$ 1 bilhão. O
Programa ABC teve desempenho favorável
com R$ 2,9 bilhões, com incremento de R$
39%.
As fontes de recursos mais
representativas foram os Recursos
Obrigatórios (R$ 48,4 bilhões e 27%),
a Poupança Rural Controlada (R$ 47,6
bilhões e 17%) e a LCA (R$ 40,9 bilhões e
34%).

fazer uma comparação e uma
parametrização
diferente.
Nós
tivemos, durante três anos, uma
total desorganização da cadeia
de suprimentos, de componentes
de máquinas agrícolas e matérias
primas. Então isso elevou os custos e,
consequentemente, elevam os preços.
Outra coisa, nós temos uma total
desorganização no tráfego marítimo,
que também alteram preços, e a outra
ponta nós temos máquinas hoje com
muito mais tecnologia embarcada
que tínhamos há três anos. Quando

mais componente você põe, quanto
mais você adiciona, mais aumenta o
preço”.
De acordo com o presidente
Câmara Setorial de Máquinas e
Implementos
Agrícolas
(CSMIA),
Pedro Estevão Barros, os recursos
utilizados para as movimentações
financeiras foram de outras fontes,
não do Plano Safra 20221/22.
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FROTA
ESPECÍFICA PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES
DO ENTREPOSTO
PAULISTANO
MODELO DE GESTÃO: TRANSPORTE
DE CARGAS, FROTA PRÓPRIA,
TERCEIRIZADA, VUCS, PESADOS
QUAIS MEDIDAS TOMAR PARA
SUPRIR A DEMANDA?

capa
POR GUILHERME ARAUJO
A competitividade do transporte
de cargas é um dos temas mais estratégicos do agronegócio. Mudanças
recentes na legislação e na tecnologia
trazem novas oportunidades e perguntas para o setor. De acordo com
dados do Ministério dos Transportes,
as rodovias são responsáveis por 58%
do transporte de carga, enquanto as
ferrovias ficam com 25% e as hidrovias
com 17%.
No maior mercado atacadista da
América Latina e o terceiro maior do
mundo, a Ceagesp, segundo a Companhia de abastecimento, são comercializadas, anualmente, mais de 3,5
milhões de toneladas de produtos
hortifrutigranjeiro. Por isso, chegam
a passar mais de 12 mil veículos, por
dia, que abastecem o Brasil de ponta a
ponta de norte a sul.
Para conseguir atender toda essa
demanda, as mais de 4 mil empresas
localizadas na Ceasa de São Paulo,
utilizam-se de frotas próprias, terceirizadas ou até mesmo ambas para
conseguir atender as necessidades do
abastecimento.
São caminhões de diferentes modelos que fazem o abastecimento de
FLVs – Frutas, Legumes e Verduras,
além de pescado de flores para as
principais redes supermercadistas,
grandes hipermercado e feiras.

Aos que trabalham na Ceagesp
sabem bem da importância que é o
transporte de mercadoria para o estabelecimento. A entrega precisa ser
realizada dentro do prazo, porém, não
é uma tarefa muito fácil para ser executada com caminhões trafegando pelos grandes centros urbanos. Para isso,
muitos permissionários do Entreposto
optam pelos seguimentos dos VUCs,
que são os Veículos Urbanos de Cargas. Esse é o termo usado para uma
categoria de caminhões semi-leves
e leves que são aptos para entregas
urbanas nas regiões centrais das cidades.
“Há muitos anos o setor de transporte sofre com injustas restrições à
circulação dos veículos de cargas na
cidade de São Paulo, restrições estas
que nunca colaboraram com a segurança do trânsito ou a redução dos
congestionamentos, pois quanto menor o veículo, mais são necessários
para escoar uma determinada produção. Isso não quer dizer que apoiamos
uma carreta no centro da cidade em
horário comercial, o que nós apoiamos é o que a atual gestão da Prefeitura de São Paulo fez incentivando o uso
de um veículo apropriado para a distribuição urbana, ou seja, o VUC cadastrado que agora está fora do rodízio.
O ambiente nunca foi tão favorável
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às operações com o VUC em São Paulo, pois o motorista que tiver um VUC
terá a possibilidade de produzir muito
mais com este veículo do que outros
motoristas com veículos menores, assim entregando ao cliente muito mais
vantagens”, observa Tayguara Helou,
presidente do Setcesp.
As vantagens são inúmeras, como
por exemplo, os VUCs podem trafegar
livremente nos centros urbanos, sem a
restrição do horário em qualquer dia
da semana. Isso ajuda muito aos comerciantes que precisam distribuir o
seu produto no tempo hábil. Outra novidade é que a nova legislação permitiu o comprimento do veículo em até
7,20 metros. Antes o máximo permitido era de 6,30 metros.
Uma das opções mencionadas no
modelo de gestão, vale ressaltar que a
principal vantagem de se manter uma
frota terceirizada é que os custos são
previsíveis, já definidos no momento
da assinatura do contrato.
A empresa R. Parise Hortifrutiflores, por exemplo, que está há mais
de 17 anos atuando, fortemente, no
Entreposto paulistano, atende, principalmente Hipermercados, feiras, sacolões. Sendo assim, para conseguir
realizar todas essas operações, a frota
não é terceirizada. O estabelecimento
investe, então, na logística possuindo
caminhões próprios para o abastecimento e entregas.

Já a empresa Frutas Rocha utiliza de
caminhões próprios na comercialização e distribuição de bananas e outras
frutas da região produtora do Vale do
Ribeiro para a Ceagesp. E para atender
todo este abastecimento, é realizada
de forma preventiva a manutenção a
cada 15 dias por uma equipe especializada e credenciada.
Referente à renovação da frota, a
mesma é feita a cada dois anos dependendo do veículo e seu desgaste. Para
um dos sócios proprietários, Rodrigo
Rocha, toda a precaução é tomada
para evitar grandes prejuízos e desastre, já que envolve a vida do condutor.
“Nossas exigências estão vinculadas a segurança, ou seja, a manutenção do veículo deve estar em dia e o
motorista com jornada de trabalho
que não prejudique seu rendimento e
principalmente sua segurança pessoal e de terceiros, uma vez que nossa
carga é revestida de seguro”, explica
Rodrigo.
A demanda por renovação de frota
entre os permissionários da Ceagesp
é algo primordial. O custo e o planejamento logístico para conseguir atender toda demanda faz com que estudo
de mercado para aquisição ou terceirização do setor seja realizado.
Pensando no grande potencial logístico e de veículos no Ceasa de São
Paulo, a Iveco trouxe opções de modelos que atendem às exigências dos em-

presários atacadistas. O evento aconteceu entre os dias 3 até 6 de maio, na
Ceagesp.
Destaque foi a presença do Daily
35-160 Euro VI e modelos da linha
Tector (11-190 e 24-300), além de test-drive com os produtos e a participação dos demo drivers da montadora.
De acordo com o fabricante, a ação
teve como meta aproximar a IVECO de
profissionais autônomos e empresas
de transporte que atuam no setor de
produção de alimentos em zonas rurais, cooperativas e em centros de distribuição de alimentos e agricultura.
Após um crescimento consistente
de quase 43% nos emplacamentos do
ano passado, a Fenabrave, federação
que reúne as associações de concessionárias de veículos prevê uma alta
mais moderada, de 5,2%, para o setor
em 2022.
Já a venda de caminhões novos no
Brasil teve uma leve queda de 7,48%
em abril de 2022, na comparação com
maio. Ou seja, no mês passado foram emplacadas 9.375 unidades, ante
10.133 em março. Os dados foram
divulgados pela Fenabrave, federação
que reúne as associações de concessionárias de veículos.
"Nossos estudos apontam para o
crescimento de todos os segmentos
automotivos neste ano. Mas, é claro que situações conjunturais podem
afetar essas estimativas, considerando

que a indústria ainda sofre com a falta
de insumos. Além disso, estamos diante de uma economia ainda turbulenta.
E iniciando um ano em que teremos
eleições, que costumam criar um cenário de incertezas", disse o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.
Vale ressaltar que o desempenho
do segmento em 2021 é maior do que
em 2019, antes da pandemia. Naquele
ano, a indústria vendeu 101.735 caminhões. Sendo que as vendas de caminhões novos no Brasil, em 2020 teve
uma queda de 12,31%, por conta da
Covid-19.
O crescimento para este ano de
2022, mais uma vez é puxado pelos
pesados, modelos de maior valor agregado e mais demandados pelo agronegócio. A venda de caminhões pesados
representa 50,88% do mercado total.
Logo depois vêm os semipesados, com
26,33%. Em terceiro lugar estão os leves, com 9,50% e, em quarto, os médios, com 8,77%. Por fim, os semileves
fecham a lista com 4,52% dos emplacamentos. o líder é o Volvo FH 540, que
soma 8.935 emplacamentos de janeiro
a dezembro de 2021. Em seguida vem
o Scania R 450, com 6.772 vendas. Na
terceira posição está o Volkswagen Delivery 11.180, com 6.065 emplacamentos. Na quarta posição está o DAF XF,
que teve 5.391 vendas no período.
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logística & transporte

ENTENDA COMO É
A APLICAÇÃO DE
LUBRIFICANTES
EM MOTORES A
DIESEL
O agronegócio é um setor econômico
importante para a sociedade mundial,
pois envolve uma cadeia alimentar que
está interligada com vários segmentos.
Apesar de atuar em diversas frentes, a
vida no campo exige especificidades,
principalmente quando o assunto está
relacionado aos transportes.
Um exemplo claro fica por conta da
maior presença de modelos movido a
diesel no segmento rural. Isso acontece
porque diferente dos à gasolina, este
modelo usa um pistão mais longo, que
oferece mais força para sair da inércia e
melhor desempenho para trabalhos que

exigem maior esforço.
Se os propulsores são diferentes,
os lubrificantes também devem ser
específicos para o tipo de combustível que
é queimado. Durante a queima na câmara
de combustão, gases vão para o cárter e
entram em contato com o óleo. Portanto,
não é certo usar óleo para motor a diesel
num modelo à gasolina.
Sempre de olho nas necessidades
do mercado, a DPaschoal iniciou a
comercialização de lubrificantes para
motores da linha agro. Trata-se da linha
Ipiranga Brutus, que atende a uma ampla
faixa de equipamentos do mercado

com lubrificantes que podem rodar até
900 horas entre os intervalos de troca*.
Os produtos oferecidos possuem alta
performance, trazem mais proteção para
seu equipamento e pode ser aplicado
em caminhões, tratores, colhedoras,
pulverizadores, entre outros.”
“Este portfólio faz parte do movimento
da DPaschoal de estar cada vez mais
presente com produtos e serviços voltados
ao agronegócio. Basta dizer que estamos
posicionados com uma ampla rede de
lojas, e de forma digital, em importantes
regiões agrícolas, atendendo desde o
pequeno ao grande produtor rural, além

de cooperativas, usinas, mercado de
reposição e frotistas em geral”, explica
Marcelo Ramiro, especialista agrícola.
Ele acrescenta que além dos produtos
para motor, estão disponíveis lubrificantes
para sistemas hidráulicos, transmissão e
multifuncionais, e também fluídos para
radiadores.
* Desde que observadas as condições
de uso, manutenção e recomendações
contidas no manual do fabricante do
motor

nas bombas do Centro-Oeste, apesar de a
região apresentar a maior alta no preço do
combustível, de 5,86%.
Nos destaques por Estado, o Distrito
Federal registrou o maior aumento do País
para a gasolina (4,45%), que passou de R$
7,437 para R$ 7,768. Porém, o maior preço
médio para o combustível foi encontrado
nos postos do Piauí, a R$ 8,150. O valor
da gasolina fechou em queda na Bahia e
o Estado registrou o maior recuo no preço
entre os demais (2,58%), com o valor de R$
7,560 passando para R$ 7,365. Já o menor
preço médio foi encontrado no Amapá, a R$
6,943.
Já São Paulo, apesar de apresentar o
menor preço médio do País para o litro
do etanol, liderou com a maior alta para o
combustível (8,61%) entre todos os Estados,

que passou de R$ 4,693 para R$ 5,097. O
Pará se destacou com o maior preço médio,
a R$ 6,685. Nenhum Estado brasileiro
apresentou baixa no valor do etanol.
“O etanol vinha apresentando redução
de preço desde dezembro do ano passado.
Porém, em março começou a registrar altas
e o valor do litro segue em uma disparada
que já supera os acréscimos da gasolina,
conforme os dados do IPTL. Em abril o etanol
se apresentou como opção mais favorável
apenas para São Paulo, Minas Gerais, Mato
Grosso, Goiás e Piauí, diferentemente
de março, mês em que o combustível foi
considerado mais econômico para mais
Estados, como Mato Grosso do Sul e
Paraná.”, conclui Pina.

PREÇO DA GASOLINA TEM
9% DE ALTA DESDE O
INÍCIO DO ANO E FECHA
ABRIL A R$ 7,50, APONTA
TICKET LOG

NENHUMA REGIÃO OU ESTADO BRASILEIRO APRESENTOU RECUO NO
PREÇO DO ETANOL E O COMBUSTÍVEL FECHOU O PERÍODO A R$ 5,936,
ALTA DE 4,37% EM RELAÇÃO A MARÇO
Segundo dados do Índice de Preços
Ticket Log (IPTL), referente a abril, o preço
médio do litro da gasolina nos postos de
abastecimento fechou o mês a R$ 7,495, alta
de 2,35% em relação a março. Já o preço do
etanol avançou 4,37% se comparado ao mês
anterior, com o litro comercializado a média
de R$ 5,936.
“No comparativo com janeiro deste
ano, a alta chega a 9% para a gasolina e
de 3,1% para o etanol, segundo o último
levantamento da Ticket Log. Quando
comparamos com um ano atrás, os
motoristas brasileiros já estão pagando
31,5% mais caro para abastecer com
gasolina e até 30% para o etanol”, destaca
Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream
da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred
Brasil.

No recorte regional, não houve redução
no preço da gasolina e o maior acréscimo do
País foi registrado nas bombas do CentroOeste (3,44%), que passou de R$ 7,264 para
R$ 7,514. Mesmo tendo a gasolina com o
preço médio mais caro de todo o território
nacional (R$ 7,584), o litro do combustível
no Nordeste avançou 1,65% e foi o menos
afetado com as variações de alta. Já os
postos da Região Sul comercializam a menor
média, a R$ 7,142.
Assim como para a gasolina, nenhuma
região apresentou recuo no preço do etanol,
mas sim altas que chegaram a 6,54%, como é
o caso do Sudeste. Mesmo comercializando
o etanol pelo maior preço médio do País (R$
6,162), a região menos afetada com as altas
foi o Norte, com avanço de 1,73%. A menor
média para o litro do etanol foi registrada
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CONHEÇA MOVIMENTO: A VOZ
DELAS – MERCEDES-BENZ
O Movimento a Voz Delas tem como
objetivo dar atenção às necessidades
das caminhoneiras e esposas de
caminhoneiros (cristais). Conscientizar
a sociedade da importância destas
mulheres no transporte e buscar
parceiros para juntos tornar este
movimento ainda maior, facilitando o
dia a dia destas guerreiras do transporte.
As dificuldades são inúmeras
como preconceito, assédio, falta de
infraestrutura, mas sabemos que a
paixão também é enorme. Trata-se de
mulheres que amam o que fazem e que
encontram nos desafios diários a força
para vencer.
Como surgiu?
O movimento A Voz Delas teve início
em 2019. Na época, já percebíamos que
o volume de mulheres que estavam
demonstrando interesse pelo transporte,
estava aumentando consideravelmente.
Mas, acima de tudo, sabíamos que a
vida das mulheres motoristas e esposas
de caminhoneiros não era fácil, e não é
até hoje.
Criamos o movimento com três
frentes importantes. O conhecimento,

pois percebemos que nem sempre
a informação chega até elas, a
infraestrutura inadequada, o qual
envolve postos de parada e pátios de
descarga, e as discussões positivas sobre
pautas importantes para as mulheres,
criando grupos de trabalho para buscar
a resolução de questões que são
conhecidas há tempos.
Além do portal, fazemos ações
como cuidados de saúde em estradas,
engajamento
de
instituições,
e
pensamento flexível para caminharmos
juntos com parceiros importantes.
A importância do movimento a Voz
Delas?
É um trabalho de formiguinha,
mas percebemos que pequenas ações
podem fazer uma diferença enorme na
vida dessas mulheres. É importante nos
questionarmos sobre as condições que
temos em nossas empresas para receber
as motoristas e cristais. Se temos um
local apropriado com segurança e
condições mínimas para elas? Temos
um banheiro exclusivo? Com certeza,
este olhar do que podemos melhorar irá
contribuir muito.

O Movimento possui um portal:
www.avozdelas.com.br,
que
leva
informações relacionadas à saúde, bem
estar, leis e assuntos gerais do transporte
mantendo as mulheres bem informadas.
Além de um espaço para ouvi-las e
para empresas que queiram se tornar
Parceiras do Movimento.
Promove
debates
importantes
nas redes sociais da MB como
“A Contratação das Mulheres no
Transporte”, “Infraestrutura: locais
adequados de espera para motoristas e
cristais”, “Legislação” entre outros temas
relevantes para o segmento.
Realiza ações em conjunto com os

Parceiros como reforma de banheiros,
caravanas da saúde, promoção na
Direção do Seus Sonhos para aquisição
de CNH´s, treinamentos, oportunidades
de empregos, entre outros.
O Movimento a Voz Delas vem
crescendo a cada dia com novos
Parceiros, que são Empresas com o
propósito de transformar e melhorar o
Transporte no Brasil. Acreditamos que
com pequenas ações podemos fazer
uma grande diferença na vida destas
mulheres.O movimento cria esperança e
da Voz para as mulheres pois possuímos
um lema que é “As Estradas Falam. A
Mercedes-Benz Ouve Cada Voz”.

IVECO teve um crescimento de 30% e
foi a montadora que mais cresceu no
mercado brasileiro durante o período.
Márcio Querichelli, presidente da
IVECO para a América Latina, lembra
que por trás das boas notícias existe
um trabalho incessante do tempo da
montadora para atuar em diferentes
frentes com um objetivo em comum: a
satisfação do cliente.
“Esse resultado é estratégico de
longo prazo, muito de planejamento
de postura, e de uma mudança da
marca agora como parte completa

do Ive Group.O aumento do mercado
e nas vendas sem dúvida nos deixa
muito felizes, mas o principal é saber
que isso se deve ao que estamos
disponibilizando para nossos clientes:
qualidade em produtos e serviços”.
Márcio se refere ao portfólio
completo
da
montadora,
com
veículos que abrangem a faixa dos
leves os extrapesados, e uma rede de
atendimento altamente capilarizada,
que “alcança” ou cliente em 100% do
território nacional.

IVECO REGISTRA
FORTE CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL DE
78% EM VENDAS NO
PRIMEIRO TRIMESTRE
DO ANO
Após o lançamento do primeiro
veículo comercial do mercado nacional
como normas do P8 Euro VI – a Daily
F1C MAX sob o anúncio de um ciclo de
investimentos R$ 1 bi para a América
Latina e da primeira aparição do pesado
da marca brasileira a biometano – em
evento do Governo Federal em Brasília
(DF) –, o fechamento do primeiro
trimestre demonstra que o slogan da
marca “A gente não para!” faz todo
sentido para a montadora.Quando
o assunto é vendas, um mesmo
período registrou um crescimento
sustentável de emplacamentos de 78%

no primeiro trimestre de 022. Neste
período, o mercado total cresceu 3%.
Entre janeiro e março deste ano, a
IVECO obteve 10% de market share
no mercado de veículos de carga.
Recorde histórico para a marca.
Como base comparativa, em 2019 a
IVECO tinha cerca de 5% de market
share no segmento.Esse crescimento
sustentável vem sendo registrado
também nos anos anteriores. Em 2021,
a marca IVECO registrou crescimento
de 70% na comparação com o ano
anterior, sendo a marca full liner que
mais cresceu no Brasil. Já em 2020, a
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NOVO PACOTE
AERODINÂMICO
DEIXA VOLVO
FH MAIS
ECONÔMICO
A Volvo está oferecendo a partir deste
mês no mercado brasileiro o Pacote Aero,
um conjunto de soluções aerodinâmicas
e tecnológicas para diminuir ainda mais
o consumo de combustível da linha FH.
Dependendo do tipo de configuração do
caminhão, a economia de diesel pode ser
de 3% a até 8%
“O combustível é o principal item da
planilha de custos do transporte. Com
os preços cada vez mais altos, qualquer
redução contribui decisivamente para
aumentar a rentabilidade do transportador
nesse competitivo ambiente de negócios”,

declara Jeseniel Valério, gerente de
engenharia de vendas da Volvo. A redução
de consumo contribui também para
maior sustentabilidade no transporte,
com menos emissões de gases CO2, que
provocam efeito estufa.
O pacote atua em pontos específicos
do veículo, melhorando não somente a
aerodinâmica do cavalo-mecânico, mas
de todo o conjunto, incluindo a carreta.
“Estamos recriando nossa solução nessa
área e os benefícios são muitos: economia
de combustível, aerodinâmica, mais
segurança e conforto, diminuição do atrito

de rodagem, design e diferenciação da
parte externa, além de ganhos ambientais”,
afirma Julio Lodetti, engenheiro de vendas
da Volvo.
A nova oferta contempla defletores
laterais, defletor de teto, spoiler dianteiro,
defletores de chassis, suspensão
pneumática, entre-eixos mais curto,
para-lamas traseiros integrais, paralamas dianteiros envolventes, relação de
diferencial mais longa e, opcionalmente,
tanque de Arla atrás da cabine. As
estimativas de diminuição do consumo
são de até 8% para o FH 6×2 (usando

relação longa 2,85:1, quando possível),
até 5% para o FH 6×4 e até 3% para o
FH 4×2. Além do novo Pacote Aero, os
avançados dispositivos tecnológicos dos
caminhões Volvo também contribuem
para melhorias em consumo e emissões.
Introduzida em 2020 na linha de pesados
da marca, a Aceleração Inteligente Volvo
é uma tecnologia que usa algoritmos
avançados para identificar a necessidade
real de torque e potência conforme a
topografia e a carga, controlando a injeção
de combustível de forma ultra precisa para
reduzir o consumo.

embalagens
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TECNOLOGIAS PÓS-COLHEITA APLICADAS EM EMBALAGENS
PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES DE FRUTAS
COM MELHORIAS NO DESIGN E CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS AS CAIXAS CONSERVADORAS EM EPS DACOLHEITA AMPLIAM GANHOS EM
ARMAZENAMENTO, REDUÇÃO DE FRETE E QUALIDADE DE PRODUTOS FRESCOS
Ao encontrar nos supermercados ou
nos hortifrutis frutas e hortaliças frescas,
saborosas e saudáveis, o consumidor
não imagina o caminho e as etapas que
estes produtos percorrem da colheita,
no campo, até à casa das pessoas.
Com a expertise adquirida na parceria
com os produtores dos principais polos
de fruticultura do país, fornecendo
conservadoras de forma contínua e
exponencial desde 2010, a Termotécnica
amplia e implementa melhorias a linha
DaColheita para atender outras regiões
e culturas de FFLVs (Flores, Frutas,
Legumes e Verduras).
Para atender demandas de clientes
e trazer mais vantagens em custos e
funcionalidades, as conservadoras
DaColheita multiuso para 5 e 8
quilos receberam um novo design
mais resistente às movimentações
e empilhamento, o que permite
acondicionar diversos tipos e tamanhos
de frutas e produtos frescos. As novas
embalagens ampliam a capacidade de
volume interno, proporcionando melhor
aproveitamento logístico. Podem ser
utilizadas para uva de diversos calibres
e são multiuso, ou seja, podem ser

utilizadas para caqui, pitaya, kiwi,
tomate, entre outras frutas e hortaliças.
As
conservadoras
DaColheita
fabricadas em EPS reduzem a perda
de vitaminas e da umidade das frutas,
ampliando a sua resistência, além de
não liberar resíduos nos alimentos. Sua
estrutura diminui o risco de avarias
durante a movimentação, absorvendo
melhor os impactos e reduzindo a perda
de carga por danos.
No armazenamento e transporte, as
características construtivas do produto
permitiram o aumento da paletização,
levando a ganhos de até 10% no frete
e nas movimentações. Houve também
uma melhoria na área de ventilação
das caixas, permitindo o fluxo de ar em
todas as direções sem obstruções, o
que possibilitou melhor desempenho
em túnel de refrigeração e até 10%
de otimização no uso da câmara fria e
transporte refrigerado.
Testes
de
transporte
e
armazenamento
realizados
pela
AgroTropical e validados pela HDG
com as conservadoras DaColheita
concluíram que elas são a melhor opção
no comparativo com caixas de papelão,

conservando o frescor por muito mais
tempo e representando até 45 dias com
a manutenção da fruta em condições
ideais de comercialização.
As frutas desidratam menos, chegam
à temperatura desejada mais rápido
e mantêm o frio por mais tempo. De
acordo com o gerente de Engenharia
de Produtos da Termotécnica, Roberto
Corrêa, "além de todas as vantagens
logísticas e de preservação da qualidade
dos produtos acondicionados em
comparação com outros tipos de
embalagens, as novas conservadoras
multiuso DaColheita diminuem custos
e ampliam as possibilidades de atender
novos cultivos".
Dependendo do tipo de fruta, em
comparação com as embalagens em
papelão, por exemplo, a diminuição
no peso das embalagens representa
também em torno de 6% de economia
no frete aéreo. A diminuição do peso
das cargas no transporte também gera
uma diminuição na pegada ambiental.
Estudo realizado pela consultoria
ambiental Green Domus mostra que a
utilização de soluções de embalagens
em EPS DaColheita também contribuem

para a redução da pegada ambiental no
transporte de frutas em até 9,52% na
quantidade de emissões de Co2 eq. em
comparação a outros materiais.
Tudo isso traz grandes vantagens
para todos os envolvidos na cadeia
de distribuição. Para os produtores
proporciona menor índice de devolução
dos lotes de frutas fora do padrão
de qualidade exigido pelos clientes e
permite a abertura de novos mercados
mais distantes. Para os distribuidores e
varejistas, propicia maior giro no PDV,
têm sua marca associada a frutas de
qualidade, com a manutenção do preço.
A embalagem é um veículo
importante de posicionamento e
de comunicação destes benefícios e
agregação de valor. "Nossas soluções
proporcionam ganhos efetivos e
aumento da competitividade para os
fruticultores, distribuidores e varejistas.
Pensando na cadeia logística como
um todo é uma solução diferenciada
e inovadora para este mercado",
reforça o diretor Superintendente da
Termotécnica, Nivaldo Fernandes de
Oliveira.
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COMO O AGRONEGÓCIO SE BENEFICIA COM A ENERGIA SOLAR
Por Daniel Huber*
O setor agrícola é competitivo e exige
excelência operacional para se manter
à frente da concorrência. Adicionar
energia solar a uma propriedade rural
não apenas melhora os resultados, mas
também é ecologicamente correto.
De fato, os telhados e terrenos nesses
locais são tipicamente adequados para
instalações solares, justamente pela
quantidade de espaço disponível e
pela ausência de obstáculos físicos que
possam interferir na configuração da
usina. No entanto, para implementar
sistemas fotovoltaicos em fazendas, é
preciso fazer certas considerações para
que o projeto atinja seu potencial.
Logo de início, existem algumas
questões gerais que todo novo
proprietário de sistema fotovoltaico deve
levar em consideração, como produção
de energia, segurança e monitoramento.
É importante comparar as soluções de
sistemas fotovoltaicos para ver qual
oferece mais valor. Por exemplo, em
sistemas fotovoltaicos, cada painel solar
tem um ponto de potência máxima
individual. A geração de energia de cada
módulo pode ser afetada por poeira e
detritos, sombreamento parcial, neve,
excrementos de pássaros e tolerância de
fabricação.
Com muitos inversores fotovoltaicos
padrão, o gerador solar mais fraco
reduz o desempenho de todos os outros
painéis. No entanto, soluções com
otimização de nível de módulo permitem
que cada equipamento produza sua

própria energia máxima, eliminando
assim as perdas de energia introduzidas
pelos diferentes níveis de desempenho
do painel.
A segurança é outra consideração
importante. Em geral, os sistemas
fotovoltaicos são seguros, confiáveis e
não representam um perigo inerente a
pessoas ou propriedades. No entanto,
é importante lembrar que, durante o
dia, os painéis e cabos fotovoltaicos são
energizados com altas tensões. Para lidar
com essas preocupações, regulamentos
de segurança mais rigorosos estão
sendo implementados por autoridades
de incêndio, companhias de seguros e
empresas de serviços públicos em todo
o mundo.
Pode ser um empreendimento caro
atender aos mais altos padrões de
segurança, mas, no entanto, existem
algumas soluções fotovoltaicas que
já incluem dispositivos de segurança
incorporados e atendem a esses padrões
sem custo extra. Uma solução que
diminui a tensão nos fios sempre que
a alimentação está desligada oferece
maior segurança para ativos, gado,
maquinário, estoque e pessoal.
Assim, um sistema fotovoltaico que
oferece monitoramento em nível de
módulo ajuda a proteger melhor os
investimentos e fornece mais controle
sobre o desempenho do sistema,
oferecendo visibilidade total do
desempenho do sistema e aumentando
o tempo de atividade. Permite que
os proprietários e instaladores do

sistema recebam alertas pontuais sobre
equipamentos com baixo desempenho
e solicitem peças de reposição de
forma rápida e fácil. Embora algumas
soluções de monitoramento possam ser
adicionadas a um custo extra, algumas
são fornecidas gratuitamente durante
a vida útil do sistema como parte dos
custos do equipamento original.
As condições ambientais da indústria
agrícola são particularmente difíceis.
Isso exige que o equipamento que está
sendo instalado seja excepcionalmente
robusto. Uma das considerações
ambientais mais importantes a ter
em conta é a amônia. A produção de
amônia na indústria agrícola é causada
por fertilizantes e fezes de animais. Na
presença de água ou umidade, a amônia
cria vapores destrutivos que podem
danificar o equipamento. Para garantir o
funcionamento adequado dos sistemas
fotovoltaicos, os componentes devem
ser resistentes à corrosão causada pelo
vapor de amônia.
A maioria dos fabricantes de
inversores não recomenda a instalação
de seus equipamentos em ambientes
ricos em amônia, como áreas agrícolas.
No entanto, as soluções de inversores
de alta qualidade são normalmente
testadas quanto à exposição à amônia,
tanto em termos de resistência
mecânica quanto de proteção contra
entrada. Ao selecionar qualquer tipo
de equipamento elétrico, é importante
entender se os componentes provaram
ser resistentes à corrosão por gases de

amônia.
Como quase todos os equipamentos
para um sistema fotovoltaico em um
ambiente agrícola estarão localizados
no exterior, é importante garantir que
o equipamento seja adequado para
uso externo, especialmente no que
diz respeito a uma ampla faixa de
temperatura. Todos os equipamentos
devem passar por testes de ciclo térmico
e testes de queima.
Outras condições ambientais a
serem consideradas para garantir o
desempenho fotovoltaico em áreas
agrícolas incluem poeira, água e umidade.
Existem classificações internacionais,
como IP65 e IP68, que definem o grau
em que os equipamentos eletrônicos
podem suportar a penetração de poeira
de tempestades de areia ou poeira e
penetração de água de irrigação ou
chuva. Para que os inversores sejam
duráveis em condições ambientais
difíceis, é melhor que os inversores
possam suportar as condições definidas
pela classificação IP65, enquanto a
eletrônica de potência em nível de
módulo deve atender ao padrão mais
rigoroso de IP68.
Se todos esses fatores forem
levados em consideração, adicionar um
sistema fotovoltaico é uma excelente
oportunidade para reduzir os gastos com
eletricidade que impactam na indústria
agrícola. Isso pode ser especialmente
importante para se proteger contra a
imprevisibilidade da renda agrícola anual
e o aumento dos preços da energia.

pescado
PARANÁ EXPORTA 240%
MAIS PESCADOS E RECEITA
CRESCE 468% NO PRIMEIRO
TRIMESTRE
O Paraná apresentou crescimento
de 240% no volume de pescados
exportados no primeiro trimestre deste
ano em comparação com o mesmo
período de 2021, e elevou em 468%
as receitas provenientes deste setor.
Este é um dos assuntos analisados
pelo Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento (Seab),
no Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária referente à semana de 29
de abril a 5 de maio.
O registro do Agrostat, sistema do
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento que oferece visão
detalhada de exportações e importações
do agronegócio brasileiro, mostra que
os 240% a mais no volume de pescados
exportados pelo Paraná representam
um salto de 350 toneladas para 1,2 mil
toneladas, enquanto a receita disparou
de US$ 568 mil no primeiro trimestre do
ano passado para US$ 3,2 milhões entre

janeiro e março de 2022.
Ainda que a piscicultura seja, por
enquanto, uma atividade com menos
expressão que outras do agronegócio
paranaense, os números mostram,
segundo o Boletim de Conjuntura, que
há um movimento da indústria para
aumentar a representatividade na
balança comercial. O Paraná desponta
como o principal produtor de peixes de
cultivo no Brasil. No último levantamento
do Anuário PeixeBR, referente a 2021,
o Estado alcançou a marca de 188 mil
toneladas, das quais 182 mil de tilápias.
Essa espécie, na forma congelada,
foi o principal item da exportação no
Estado, representando mais de 80% do
volume. Os Estados Unidos lideraram
as importações no primeiro trimestre
deste ano – compraram 789 toneladas.
A quantidade é 399% superior à
adquirida de janeiro a março de 2021, e
representa 66% de toda a exportação de
pescado do Paraná.
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AGRONEGÓCIO
É GRANDE
CELEIRO DE
OPORTUNIDADES
PROFISSIONAIS
PARA AS NOVAS
GERAÇÕES
O agronegócio continua liderando o
ritmo de geração de empregos e também
está ficando mais jovem e escolarizado.
De acordo com um levantamento da
consultoria IDados, a partir da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua – IBGE (Pnad Contínua), o total
de trabalhadores rural com até 29 anos
é mais alto desde 2015. No terceiro
trimestre de 2021 eles eram 2,2 milhões.
E será para debater este cenário e
explorar suas possibilidades que será
realizado o Youth Agribusiness Movement
Internacional – YAMI 2022 – considerado
o maior congresso de jovens do
agronegócio da América Latina. O evento
está agendado para os dias 26 e 27 de

outubro, no Transamerica Expo Center, em
São Paulo.
O objetivo do encontro é promover
o conceito do empreendedorismo
e
cooperativismo
da
juventude
rural brasileira, aliado a um olhar de
oportunidades, sendo elas: startups,

empregos, cooperação e inclusão
produtiva sob a luz dos 6 espetaculares
biomas do país: Pampa, Mata Atlântica,
Pantanal, Cerrado, Caatinga e Floresta
Amazônica.
O YAMI 2022 contribuirá para um
melhor desenvolvimento nas atividades do

agronegócio que compreendem: ciência,
digitalização, mecanização, agroindústrias,
comércio, serviços, logística e acesso a
mercados internacionais, administração,
liderança familiar e sucessão.

agrícolas que viabiliza economicamente
a propriedade, maximizando o uso dos
recursos naturais, assegurando a redução
de riscos às pessoas e preservando o
meio ambiente.
Esse trabalho levou a nossa produção
de caqui a um patamar de excelente
qualidade, com alta produtividade, e
a nossa região a se tornar responsável
por mais de 50% da produção paulista”,
explica o agrônomo Renato Pereira, que
foi coordenador da PIF – Caqui.
Nesse contexto, Felipe Monteiro
destaca que, atualmente, o trabalho
de articulação, Ater e pesquisa da
Secretaria Estadual de Agricultura ainda
se mostra essencial para o contínuo
desenvolvimento da cultura, pois ações
de manejo fitossanitário do caquizeiro

têm exigido uma maior dedicação dos
produtores, principalmente no diz
respeito ao controle da antracnose.
“Ao longo dos anos, a Secretaria
estadual estabeleceu uma relação de
confiança mútua e trabalho em parceira
em prol do desenvolvimento da cultura
no Estado. Como na agricultura, em
especial na fruticultura, a necessidade
de aprimoramento das tecnologias
de manejo e produção é essencial
para manutenção da atividade com
produtividade e qualidade. Neste
momento, ações coordenadas para
o controle sanitário são de extrema
importância para que São Paulo continue
liderando a produção no âmbito
brasileiro”, diz Felipe.

REGIÃO DE MOGI DAS
CRUZES CONCENTRA A
MAIOR PRODUÇÃO DE
CAQUI DO ESTADO
NA REGIÃO, QUE OSTENTA O TÍTULO DE MAIOR PRODUTORA DO
ESTADO, A HISTÓRIA DA FRUTA TAMBÉM SE ENTRELAÇA COM O
TRABALHO DA COMUNIDADE JAPONESA LOCAL
“Tanto as variedades cultivadas
quanto as metodologias de plantio
são originárias da colônia japonesa
que deu início à atividade por volta
da década de 1920 e se consolidou,
como exploração econômica de valor
comercial, na década de 1960”, conta
Felipe Monteiro de Almeida, secretário
Municipal de Agricultura de Mogi
das Cruzes, engenheiro agrônomo
licenciado da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.
Segundo o secretário, o cultivo do
caqui na região ocupa uma área de
1.484 hectares, em 468 propriedades
onde se cultivam caquis das variedades
Fuyu, Giombo e Rama Forte, com uma
produção estimada em cerca de 50 mil
toneladas para a safra de 2021, sendo

que, somente a cidade de Mogi das
Cruzes, conhecida como ‘terra do caqui’,
responde por mais de 50% da produção
regional.
A extensão rural tem contribuído
há anos para esse cenário pujante na
região. “Em um trabalho de longa data,
com objetivo de fortalecer a cadeia
produtiva do caqui em nossa região,
nós da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento ‒ em parceria com o
Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), a
Prefeitura Municipal e os produtores
rurais do Alto Tietê ‒ investimos na
adoção de técnicas e tecnologia no
sistema de Produção Integrada de Frutas
(PIF), que utiliza um conjunto de práticas

APLICATIVO REDUZ
DESPERDÍCIO NA HORA
DE CALCULAR A DOSAGEM
DE FERTILIZANTE

TECNOLOGIA SIMPLES E PRÁTICA DA FERTISYSTEM É AINDA MAIS
INTERESSANTE COM A ALTA NOS CUSTOS DE INSUMOS, PROMOVENDO
ECONOMIA DE PRODUTOS, TEMPO E DINHEIRO
Conflitos,
crises
políticas
e
econômicas afetam muito a variação
de preços e disponibilidade das
commodities e insumos agrícolas não
só no Brasil, mas em várias regiões do
mundo. Quando países que produzem
e exportam muita matéria-prima e
alimentos vivenciam períodos como o
atual, as ferramentas desenvolvidas para
melhor gestão e operação no campo se
tornam ainda mais importantes.
O agricultor, afetado diretamente,
precisa ter meios para evitar o
desperdício e o uso ineficiente de
insumos. Caso contrário, irá amargar
prejuízo na conta final tendo maior
custo de produção e rendimento
inferior.
Com
as
possibilidades

tecnológicas hoje disponíveis, é possível
que ele tenha ferramentas como o
aplicativo Dose Certa, desenvolvido pela
FertiSystem, empresa de Passo Fundo/
RS, especializada em inovações para a
plantabilidade.
O App Dose Certa auxilia a operação
e os cálculos de plantio com a precisão
na regulagem da máquina. “Ele ampara
o agricultor para não desperdiçar
fertilizante, é algo que trará um retorno
financeiro considerável no final do
plantio e por isso tem um valor agregado
muito grande em sua utilização”,
destaca Alexandre Zanella, gerente de
engenharia e P&D da FertiSystem.

NO TRÂNSITO, A VIDA VEM PRIMEIRO.

Caminhões para
qualquer necessidade.
Seja para rodar na estrada
ou na cidade.
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Sua rotina merece mais potência, tecnologia e
flexibilidade. Conheça as linhas IVECO Daily e
IVECO Tector em uma concessionária IVECO
mais próxima de você, ou aproveite a programação
do GIRO IVECO CEASA para garantir condições
especiais e fazer um test-drive.

