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ÍNDICE CEAGESP 
ENCERROU O MÊS 
DE MAIO EM QUEDA 
DE 6,68% 

CEAGESP CELEBRA 
53 ANOS COM A 
MAIOR PAELLA
DO BRASIL 

EMBALAGENS EM EPS 
AMPLIAM PROTEÇÃO 
E CONSERVAÇÃO DE 
PRODUTOS FRESCOS 
EM TODA A CADEIA DE 
CONSUMO

ALTA NO PREÇO 
DOS FRETES TERÁ 
REFLEXO DIRETO NO 
E-COMMERCE, DIZ 
ESPECIALISTA
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PERMISSIONÁRIOS DA CEAGESP PODEM CONTAR 
COM SERVIÇO DE INTERNET DE QUALIDADE

ceagesp

Atenção, permissionário!
Conheça a internet perfeita para seus negócios!

Contrato fidelidade de
12 meses

Sem limite de download

+ Confira o nosso COMBO 
Telefone + Internet!R$199,90

/mês

Contrato fidelidade de
12 meses

Sem limite de download

+ Confira o nosso COMBO 
Telefone + Internet!R$299,90

/mês

Contrato fidelidade de
12 meses

Sem limite de download

+ Confira o nosso COMBO 
Telefone + Internet!R$249,90

/mês

Assine agora: 
(11) 4116-2953

Nossos parceiros:A CONEXÃO QUE NÃO FALHA 

E mais: 
Telefonia Ilimitada Fixa

R$49,90
/mês

A Espaço Link é uma empresa, que existe 
há 8 anos, atuando fortemente, na região de 
Guarulhos, com diversos planos variados de 
internet 100% de fibra ótica. A novidade é 
que agora, a Espaço Link está trazendo toda 
a sua estrutura e expertise de mercado para 
a cidade São Paulo, iniciando suas atividades 
na maior Central de abastecimento da 
América Latina, a Ceagesp. 

Em um espaço amplo de 700 mil 
metros quadrados e contendo mais de 
4 mil empresas atacadistas, os volumes 
das vendas, por exemplo, no Entreposto 
paulistano são números extremamente 
altos, já que são comercializados produtos 
de Norte a Sul do País. Entretanto, para 
atender toda essa demanda, possuir um 
acesso de internet, com qualidade sendo 
estável, é algo primordial para os negócios 
dos permissionários.

A espaço Link como já diz em seu slogan: 
“sua melhor opção”, é a nova alternativa 
para quem atua na Ceagesp de São Paulo. 
Instalada, recentemente, com um escritório 
fixo, no Ed. Sed II, ela já está em pleno 
funcionamento e já atendendo algumas 
empresas por aqui. 

De acordo com um dos sócios da Espaço 
Link, a oportunidade de negócio surgiu 
através de uma necessidade do mercado 
atacadista. “A Ceagesp, nós já conhecíamos, 
há uns anos, por ter trabalhado com um box, 
aqui dentro e o que levou a gente a vir para 
cá foi a deficiência, pois, os permissionários 
reclamavam demais da internet oferecida 
por aqui”, disse então, o sócio  Gilvanio Sales, 
da Espaço Link.

Alguns relatos de empresários atacadistas 
e funcionários sobre a internet, existente, na 
Ceagesp não são positivos, já que segundo 
eles, ela acaba oscilando demais e tendo uma 
constante queda de sinal. Por outro lado, vale 
ressaltar que se há um problema, sempre há 
uma solução.  

Por isso, para atender essas 
necessidades dos permissionários foi 
realizado, primeiramente, um planejamento 
estratégico. Antes de oferecer um serviço de 
internet, a Espaço Link queria disponibilizar 
um acesso rápido, seguro e confiável aos 
seus clientes. 

“Primeira coisa que nós realizamos, na 
Ceagesp, foi procurar links de parceiros com 
qualidade para atender com excelência. 
Então, quando nós conseguimos esses 
parceiros, nós começamos a fazer a rede 
totalmente independente. Nós constatamos 
que aqui, o cabeamento não era organizado. 
Por isso, nós fizemos um projeto de uma 
rede dividida por setores para ter um link de 
qualidade para o permissionário“, ressaltou 
Gilvanio Sales.

Para que isso fosse possível, algumas 
empresas, que hoje são grandes clientes, 
fizeram uma parceria para este modelo de 
projeto piloto. O resultado alcançado foi 
satisfatório com o teste, que a operação 
começou a funcionar na Ceagesp.  

“Nós não começamos a fechar com vários 
clientes, instalamos primeiro alguns pontos 
para saber a qualidade e a estabilidade 
dos links que estão chegando aos clientes. 
Depois disso, aí sim, decidimos fornecer para 
os demais permissionários”, disse Gilvanio 

Sales sobre a operação da Espaço Link, no 
Ceagesp. 

Outro fator de extrema importância é 
de fornecer um produto de qualidade, mas 
senão possuir um suporte presencial, em 
um tempo hábil, pode ser uma baita dor de 
cabeça aos permissionários. Isso porque, 
quando é necessário um reparo, às vezes, 
os clientes têm que aguardar a ida de um 
técnico no prazo de até 48 horas, dois dias. 
Ou seja, durante este período, como o 
permissionário irá realizar os serviços que 
necessitam de internet? 

Ainda mais, que nos dias atuais, grande 
parte das operações financeiras e comerciais 
são feitas através do online. 

“Hoje, nós temos uma equipe fixa dentro 
do Ceagesp, também, temos um escritório 
fixo, onde há o atendimento em horário 
comercial, mas, caso precise, a unidade de 

fora consegue fornecer suporte até às 22hs. 
O cliente reclamou, a nossa ideia é atendê-lo 
de imediato”, concluiu.

A Espaço Link está realizando instalações 
sem a cobrança de taxa de ativação 
(por tempo indeterminado) e planos 
promocionais para pessoas físicas e jurídicas. 
O foco é direcionado na satisfação do cliente 
e no serviço prestado.

“O diferencial da Espaço Link é que nós 
focamos na qualidade. O cliente vai ficar 
com a gente se a gente tiver qualidade. É 
uma satisfação muito grande fornecer algo 
com qualidade, pois estamos trabalhando, 
há muito tempo, para ser o melhor e fazer 
o melhor. Então, queremos que os nossos 
clientes goste da nossa internet e sinta-se 
feliz com o nosso serviço”, concluiu.

Conheça a nossa loja.         



ÍNDICE 
CEAGESP 
ENCERROU O 
MÊS DE MAIO 
EM QUEDA DE 
6,68% 

O índice de preços da CEAGESP 
encerrou o mês de maio com uma queda 
de 6,68% em comparação ao mês anterior, 
significando uma diminuição de 2,72 pontos 
percentuais. O destaque do período ficou 
com o setor de Legumes, que apresentou 
queda de 15,17% e permaneceu em uma 
trajetória de baixa. É importante destacar 
que produtos como a cenoura e os tomates, 
outrora os mais prejudicados pelos fatores 
climáticos e apontados como os principais 
“vilões inflacionários“, apresentaram 
reduções de preço, conforme se vê a seguir: 

O setor de FRUTAS apresentou uma 
queda nos preços de 3,13%. Dos 38 itens 
cotados nesta cesta de produtos, 65,79% 
apresentaram uma diminuição na média 
de preços. As principais quedas ocorreram 

na uva benitaka (-15,50%), na uva niágara 
(-14,46%), no mamão havaí (-14,37%), na 
uva rubi (-14,16%) e no melão amarelo 
(-14,14%). as principais altas ocorreram no 
morango (60,04%), na manga tommy atkins 
(20,23%), na goiaba vermelha (19,52%), na 
goiaba branca (17,43%) e na manga palmer 
(16,94%). 

O setor de LEGUMES apresentou uma 
queda nos preços de 15,17%. Dos 33 itens 
cotados nesta cesta de produtos, 60,61% 
apresentaram uma diminuição na média 
de preços. As principais quedas ocorreram 
na cenoura (-40,14%), no tomate carmem 
(-39,03%), no tomate pizzad’oro (-34,34%), 
na vagem macarrão curta (-26,91%) e na 
abóbora japonesa (-25,43%). as principais 
altas ocorreram no quiabo liso (43,71%), na 

abobrinha brasileira (16,69%), na abobrinha 
italiana (14,35%), na mandioquinha 
(11,47%) e na berinjela (8,17%). 

O setor de VERDURAS apresentou 
uma queda nos preços de 14,10%. Dos 
38 itens cotados nesta cesta de produtos, 
78,95% apresentaram uma diminuição 
na média de preços. As principais quedas 
ocorreram na salsa (-39,89%), no espinafre 
(-36,48%), na alface americana (-23,96%), 
no repolho liso (-22,94%) e na alface crespa 
(-22,58%). as principais altas ocorreram na 
couve (32,53%), na cebolinha (24,19%), no 
manjericão (7,29%), no alho-poró (5,15%) e 
no brócolos ninja (2,20%). 

O setor de DIVERSOS apresentou uma 
alta nos preços de 4,44%. Dos 11 itens 
cotados nesta cesta de produtos, 54,54% 

tiveram elevação nos valores médios. 
As principais altas ocorreram na cebola 
(20,17%), na batata asterix (14,29%), na 
batata lavada (11,51%), no alho importado 
(6,78%) e no alho nacional (2,88%). as 
principais quedas ocorreram no amendoim 
com casca (-5,11%), nos ovos brancos 
(-4,32%), nos ovos vermelhos (-2,61%), no 
milho de pipoca importado (-0,86%) e no 
coco seco (-0,39%). 

o setor de pescados apresentou uma 
queda nos preços de 7,14%. as principais 
quedas ocorreram em sardinha congelada 
(-46,67%), cascote (-34,80%), corvina 
(-27,43%), tilápia (-14,95%) e pescada 
(-13,97%). as principais altas ocorreram na 
abrotéa (8,33%) e no salmão (1,32%). 

4 ENTREPOSTO |  2022 | www.jornalentreposto.com.br

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO VISITA A CEAGESP
PRESIDENTE DA REPÚBLICA FOI RECEPCIONADO PELO DIRETOR-PRESIDENTE DA CEAGESP, CORONEL MELLO ARAUJO; VISITA NÃO 
PROGRAMADA ACONTECEU NO INÍCIO NO DIA 14 DE JUNHO

A Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) 
recebeu, no início da tarde no dia 14 
de junho, a visita não programada do 
Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro. Após cumprir agenda na 
capital paulista, Bolsonaro passou 
rapidamente pelo Entreposto de São 
Paulo, localizado na Vila Leopoldina.

O diretor-presidente da 
CEAGESP, coronel Mello Araujo, 
recepcionou Bolsonaro e sua equipe. 
A comitiva presidencial almoçou no 
estabelecimento Lanchonete Varejinho, 
que funciona nas dependências da 
CEAGESP. Após a refeição, Bolsonaro 
seguiu em caminhada pelo entreposto. 
Uma grande quantidade de pessoas, 
entre trabalhadores e frequentadores 
do local, acompanhou a caminhada.

Andando pela CEAGESP, ao lado de 
coronel Mello Araujo, Bolsonaro foi até 
a Casa Lotérica instalada próxima à Torre 
do Relógio. No local cumprimentou 
funcionários e frequentadores. Em 
seguida todos foram até a agência da 

Caixa Econômica Federal, inaugurada 
em outubro do ano passado, e que 
atende ao público do entreposto.

Além de Bolsonaro, o presidente 
da Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, também visitou a CEAGESP. 
"Almoçando aqui na Ceagesp / SP com 
o Presidente @jairmessiasbolsonaro, 
General Braga Neto, Coronel @
melloaraujo10 e outras pessoas. 
Comida caseira, excelente. Abrimos 
uma agência aqui, não tinha sentido não 
ter em uma área com tanta presença de 
pessoas mais carentes. Vamos visitar a 
agência e a Lotérica".

A visita foi encerrada por volta das 
15h00. De acordo com coronel Mello 
Araujo, a presença do Presidente 
Jair Bolsonaro na CEAGESP é uma 
oportunidade para mostrar o bom 
momento da empresa pública federal. 
"Hoje trabalhamos numa empresa que 
voltou a ser bem vista pelos brasileiros 
e que, em 2021, registrou lucro pela 
primeira vez nos últimos cinco anos", 
destacou.

ceagesp
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CEAGESP CELEBRA 
53 ANOS COM A 
MAIOR PAELLA
DO BRASIL 
EVENTO REALIZADO NO ENTREPOSTO DE SÃO PAULO CONTOU COM 
PAELLA DE 3,5 M DE DIÂMETRO; INGREDIENTES FORAM DOADOS POR 
PERMISSIONÁRIOS DO SETOR DO PESCADO 

CEAGESP DOA
25 TONELADAS 
DE ALIMENTOS A 
PERNAMBUCO 
MISSÃO EMERGENCIAL EM 
AJUDA ÀS VÍTIMAS DAS CHUVAS 
NO RECIFE (PE) CONTOU COM 
DOAÇÕES DE PERMISSIONÁRIOS 
E FUNCIONÁRIOS; EXÉRCITO 
E FORÇA AÉREA BRASILEIRA 
REALIZAM O TRANSPORTE 

A Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) realizou, no dia 31 de maio, 
evento comemorativo aos 53 anos de 
atividades da empresa pública federal. 
O destaque foi para a maior Paella do 
Brasil, com 3,50 m de diâmetro, que foi 
feita com ingredientes doados pelos 
permissionários do Setor do Pescado. 

O preparo do prato tradicional 
espanhol com frutos do mar começou 
logo no início da manhã e foi concluído 
para o almoço. Foram servidas 
aproximadamente 2.500 porções. 
Embora os ingredientes do prato tenham 
sido doados pelos permissionários da 

CEAGESP, foi cobrado um valor de R$ 
20 por porção. Do total arrecadado, 
parte será utilizada para cobrir custos 
com profissionais especializados na 
confecção da Paella e o restante será 
revertido para compra de cestas básicas 
a serem doadas. 

O evento de aniversário da 
CEAGESP aconteceu na Tenda do 
Milho, no Entreposto de São Paulo, 
localizado na Vila Leopoldina. Toda a 
Família CEAGESP prestigiou o evento, 
entre permissionários, carregadores, 
funcionários e demais frequentadores 
da central de abastecimento. 

O ex-Ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio de Freitas, participou do evento 
a convite de coronel Mello Araujo, 
diretor-presidente da CEAGESP. Durante 
a visita aproveitou para ir ao Silo 
Jaguaré, recentemente revitalizado, de 
onde pôde observar o Entreposto de São 
Paulo a 60 metros de altura. No ponto 
mais alto da estrutura armazenadora 
foi instalado um mastro que já ostenta 
a bandeira do Brasil. 

Um grande bolo de aniversário com 
100 kg foi distribuído gratuitamente 
aos participantes da festa. A atração 
musical ficou com o grupo Violas 
D’Monte. Quem participou do evento 
ganhou também um copo personalizado 

alusivo aos 53 anos da companhia. 
Tanto o bolo quanto os copos e, ainda, 
a apresentação musical foram doações 
à CEAGESP. 

Como de costume, também houve 
competições envolvendo o ambiente 
diário de quem trabalha no maior 
entreposto da América Latina. Houve 
levantamento de abóbora, corrida com 
saco de batatas de 50 kg, corrida de 
carrinho e cabo de guerra. O objetivo 
é valorizar e integrar todos da Família 
CEAGESP. 

A Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) 
enviou 25 toneladas de alimentos, no dia 
3 de junho, aos atingidos pelas chuvas 
em Recife, no Estado de Pernambuco. 
As doações foram feitas principalmente 
por permissionários e funcionários do 
Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) 
após missão emergencial proposta pelo 
diretor-presidente da CEAGESP, coronel 
Mello Araujo. 

Dos 25.210 kg de alimentos 
arrecadados, 12.559 kg foram frutas, 
legumes e verduras doados pelos 
permissionários e 12.651 kg foram em 
cestas básicas. Todas as doações foram 

recebidas na Tenda do Milho em menos 
de 24 horas. “Queremos agradecer aos 
permissionários, aos funcionários e a 
todos que ajudaram, inclusive algumas 
pessoas de fora da CEAGESP. Todos 
acreditaram na missão emergencial em 

ajuda a Pernambuco”, disse Mello Araujo 
durante o embarque das doações. 

Em cestas básicas foram conseguidas 
1.689 unidades. Desse total, 1.088 cestas 
básicas foram compradas com o dinheiro 
arrecadado com a venda das porções 

de Paella durante as comemorações dos 
53 anos da CEAGESP. “Foram R$ 37 mil 
arrecadados que renderam mais de mil 
cestas básicas”, detalha Mello Araujo. 



CEAGESP RECEBE 
VISITA DE 
DELEGAÇÃO DE 
EMPRESÁRIOS 
EGÍPCIOS
RECEPCIONADOS PELO PRESIDENTE DA CEAGESP E PARTE DE UMA 
MISSÃO INTERMEDIADA PELA CÂMARA ÁRABE-BRASILEIRA E O 
CONSELHO DE EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS DO EGITO, VISITANTES 
VIERAM EM BUSCA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO PARA O 
AGRONEGÓCIO. PAÍS É FORTE PRODUTOR DE LARANJAS, VERDURAS 
CONGELADAS E FRUTAS TÍPICAS DA REGIÃO DO ORIENTE MÉDIO E 
NORTE AFRICANO 

No dia 18 de maio, a CEAGESP 
recebeu a visita de empresários egípcios, 
que também estiveram na APAS Show 
2022, para oportunidades de negócios. 
A recepção ficou a cargo do diretor 
presidente da companhia, coronel Ricardo 
Mello Araújo, que explicou um pouco das 
realizações em seu mais de um ano de 
gestão. 

A delegação, vinda ao Brasil por uma 
iniciativa do Conselho de Exportação de 
Alimentos egípcio em coordenação com 
a Câmara Árabe-Brasileira, representa 
13 companhias exportadoras de gêneros 
alimentícios que buscam oportunidades 
principalmente nos ramos de citricultura 
(o Egito é grande exportador de laranjas), 
verduras congeladas e frutas secas típicas 
da região do Oriente Médio e norte 

africano. “Temos pessoas que mexem 
com tâmaras e se quiserem aproximar 
o contato, seja qual setor for, vocês 
são muito bem-vindos. As portas estão 
abertas e não há obstáculos para essas 
relações acontecerem. Basta terem 
interesse e a gente facilita para essa 
caminho acontecer”, disse Mello Araujo 
aos empresários. 

Com isso, foi explicado para os 
visitantes sobre a possibilidade de terem 
seus negócios sediados nas dependências 
do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). 
“Temos 22 áreas que vão ser licitadas. 
Temos espaços para frutas, legumes e até 
para outro tipo de negócio. Basta ter o 
CNPJ”, recordou Mello Araujo, deixando à 
disposição as estruturas da CEAGESP para 
os interessados.
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Na maior Central de abastecimento 
da América Latina e a terceira maior 
do mundo, a Ceagesp, anualmente, 
são comercializadas mais de 3,5 
milhões de toneladas de produtos 
hortifrutigranjeiros. A Ceasa de São 
Paulo é a principal rota do alimento que 
sai do campo até chegar aos grandes e 
pequenos mercados do Brasil inteiro.

Segundo, o último levantamento 
registrado, em 2020, pelo Centro de 
Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento 
da Ceagesp, passaram pelo Entreposto 
de São Paulo, mais de 210 milhões de 
embalagens. 

As embalagens, por exemplo, 
chegam através de caminhões, depois, 
são paletizadas, estocadas nas empresas 
e colocadas, novamente, nos veículos 

para serem despachadas às redes 
supermercadistas, além de escolas, 
feiras e restaurantes. 

Infelizmente, uma mercadoria 
mesmo com uma leve deformação já é 
considerada para o descarte, por conta 
da aparência. Isso ocasiona em um 
grande desperdício tanto para empresa 
quanto ao consumidor final, já que o 
fruto ainda está em plena qualidade de 
consumo.

Um levantamento realizado pela ONU 
- Organização das Nações Unidas relatou 
que o Brasil desperdiça por ano cerca de 
27 milhões de toneladas de alimentos. 
Sendo que estima-se que 80% desse 
desperdício acontece no manuseio, 
transporte e centrais de abastecimento. 

“Em média, um terço da produção de 

frutas e hortaliças vai para o lixo. Esse 
dado da FAO [Organização da Onu pela 
Alimentação e Agricultura] tem cerca 
de dez anos e vemos que os hábitos 
mudaram desde então. Já não se fazem 
mais aquelas pirâmides de frutas e 
verduras na seção de hortifrúti”, disse 
Elisangeles Souza, representante técnica 
da Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná (FAEP).

Elisangeles Souza ressaltou ainda que 
o maior desperdício se dá no manuseio 
e transporte das frutas, legumes e 
verduras: 50%. As duas pontas da cadeia 
— produção agrícola e supermercados/
consumidores — são responsáveis por 
10% cada, enquanto os 30% restantes 
são desperdiçados em distribuição e 
comercialização.

De acordo com a ABRAS (Associação 
Brasileira de Supermercados), em 2020 
as perdas de FLV representaram um 
montante de quase 6% no faturamento 
dos supermercados. O número é 
preocupante, especialmente pensando 
que isso impacta diretamente nos lucros 
da loja.

Uma das inúmeras soluções existentes 
são as redes protetoras. Elas podem 
contribuir bastante para minimizar o 
impacto da fruta, verdura e do legume, 
no manuseio e na armazenagem. Além 
de evitar a proliferação de fungos e 
bactérias.

No caso da Ceagesp, por exemplo, 
são alimentos que vêm de todas as 
partes e são distribuídas de Norte a Sul 
do País. De acordo com a Companhia, 

PROTEÇÃO NUNCA É DEMAIS
REDE DE PROTEÇÃO E EMBALAGENS EPS REDUZEM O DESPERDÍCIO 

DE FLVS NA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ALIMENTO

POR GUILHERME ARAUJO
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por dia, passam mais de 15 mil veículos, 
diariamente. A etapa de armazenagem e 
transporte pode apresentar um elevado 
volume de perdas de FLV. Isso porque o 
carregamento e o deslocamento podem 
ser agressivos e de longa distância, o que 
compromete diretamente a qualidade 
dos produtos. 

As embalagens, por exemplo, 
chegam através de caminhões, depois, 
são paletizadas, estocadas nas empresas 
e colocadas, novamente, nos veículos 
para serem despachadas às redes 
supermercadistas, além de escolas, 
feiras e restaurantes.

Durante este percurso é quase 
inevitável que a carga sofra algum tipo 
de danos. O impacto, no caso, pela queda 
em uma superfície dura, ou até mesmo 
pelo contato com outro alimento, o 
empilhamento de caixas de uma forma 
inadequada podem ocasionar em uma 
avaria no produto.

As causas para tanto desperdício são 
diversas. Toneladas de alimentos são 
jogados no lixo em função de sua alta 
perecibilidade, condições inadequadas 
de embalagem, manuseio, transporte e 
armazenamento.

Em alguns países, fatores estéticos 
são a justificativa para o desperdício 
de alimentos — muitos mercados 
consumidores rejeitam pequenos 
defeitos em frutas e legumes, por 
exemplo.

“É claro que nem todo mundo hoje 
está em condições de fazer escolhas 
de alimentos, mas é muito importante 
começarmos a buscar informações 
para uma transformação cultural e de 
educação. Só assim vamos provocar 
mudanças na cadeia de produção e 
distribuição”, defende a fundadora da 
Connecting Food Brasil, Alcione Silva. 

Números que vão de encontro com 
a quantidade de pessoas em situação 
de insegurança alimentar grave no País.
Segundo a pesquisa Vigisan (Inquérito 
Nacional Sobre Segurança Alimentar 
no Contexto da Pandemia Covid-19 no 
Brasil), divulgada, recentemente, no dia 
8 de agosto, cerca de 33,1 milhões de 
brasileiros se encontram nessa situação 
(15,5% da população).

Outro fator que ocasiona no 
desperdício de alimento é a falta 
de padronização do tamanho das 
embalagens para FLVs – frutas, legumes 
e verduras. Um estudo realizado pela 
Ceagesp, em conjunto com a ABRE – 
Associação Brasileira de Embalagens, 
levantou informações importantíssimas 
sobre a situação de cargas mistas. Sendo 
que as caixas dos diversos produtos, por 
apresentaram dimensões diferentes, 
não possibilitam empilhamento 
uniforme e provocam o apoio das 
caixas em cima dos próprios produtos. 
Como consequência, frutas, verduras 
e legumes se amassam, se estragam e 
são perdidos. Uma entre várias soluções 
propostas foi de empilhar a carga mais 
pesada embaixo e as mais leves em cima. 
Ou seja, começando pela de madeira e 
finalizando pela de isopor.

O que se percebe, nos últimos 
tempos, é uma diminuição significativa 
no uso de caixas de madeira e um 
aumento das embalagens de outras 
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composições, como a de plástico, de 
papelão, de poliestireno expandido 
(nome técnico do EPS Isopor®), além 
de sacarias (sacos). Segundo, o último 
levantamento registrado, em 2020, 
pelo Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ceagesp, passaram 
pelo Entreposto de São Paulo, mais de 
210 milhões de embalagens. Sendo 
que, somente de EPS, desse total, foram 
535 mil caixas, o que representa um 
aumento considerável, ao longo dos 
anos. Por exemplo, no ano anterior, 
em 2019, foram registradas 519 mil 
unidades, neste mesmo segmento. Isso 
significa um crescimento anual de 3% 
das empresas que aderiram as caixas de 
isopor na comercialização.

Vale ressaltar que este tipo de 
embalagem é utilizada, praticamente, 
para as vendas de frutas (450 mil) e 
pescados (85 mil), no Entreposto. 

Além do investimento com o uso 
adequado das embalagens, outro 
produto que juntos, colabora ainda mais 
para evitar que o produto sofra algum 
dano é o uso de rede de proteção. 
Diversos permissionários da Ceagesp 
cestão colocando em seus estoques 
e nas gôndolas para evitar danos na 
frutas. É possível encontrar facilmente 
em caixas, por exemplo, de maçã, pitaya, 
manga, caqui, pera entre várias. 

Vale ressaltar que durante o 
transporte, o armazenamento, o 
manuseio e a exposição das frutas, é 
importante proteger a casca contra 
danos por amassado. A rede protetora 
para frutas tem exatamente essa função, 
de garantir maior proteção à casca desse 
alimento.

A rede é posicionada em volta de 
toda a fruta, com máxima cobertura 
em áreas estratégicas de proteção, em 
maior superfície de contato. Como é 
um material flexível, a rede facilita o 
manuseio ser aberta e cobrir a fruta. 
Além disso, não existem restrições de 
tipos de frutas para sua utilização, pois 
a rede protetora para frutas é feita de 
material nobre, o polietileno expandido 
(EPE). Com a rede protetora para frutas, 
é possível realizar processos logísticos 
elaborados, de pequenos a longos 

trajetos. 
Uma empresa localizada na Ceagesp, 

pioneira na fabricação de politela (rede 
de proteção em PEBD) para proteção 
de frutas, garrafas, taças, porcelanas, 
cristais, copos e artigos frágeis em 
geral é a Unirede. A fábrica localizada 
em Limeira, vem desenvolvendo e 
aprimorando exclusivamente seus 
processos de produção com o intuito de 
sempre manter a qualidade. Presente 
desde 1997 no mercado brasileiro, a 
Unirede possui infraestrutura moderna, 
sempre preocupada com as questões 
ambientais e o mais importante: matéria 
prima 100% reciclável. 

Outro empreendimento, que 
ainda não está na maior Central de 
Abastecimento, mas que há um estudo 
e um planejamento para se instalar é a 
Styroplast. A empresa está no mercado 
há 30 anos, desde 1992 fabricando 
Polietileno Expandido e seus derivados. 
Ela possui diversas filiais espalhadas 
pelo País, sendo que também trabalha 
com EPE para alimentos.

Referente à Ceagesp, uma das 
frutas, muito comercializada, que os 
permissionários atacadistas utilizam a 
rede de proteção é no caso do mamão. 
Só para ter uma ideia, a média anual 
nas vendas é de 35 mil toneladas. O 
que resulta no valor financeiro de 
76 milhões de reais. Um produto de 
extrema importância que não pode 
se perder no manuseio. Sendo que a 
casca é extremamente fina e qualquer 
movimento brusco pode danificar e 
machucar o produto. 

“Nós utilizamos as redes de proteção 
tanto no papaia quanto no formosa. 
Sendo que após a classificação do pé é 
colocado cada redinha na fruta e colocada 
na caixa. Sem dúvida, ela ajuda a proteger 
a casca que é muito delicada no mamão. 
Tanto no transporte da fazenda até as 
Centrais de abastecimento ou Centrais 
de distribuição dos supermercados. De 
modo em geral, ela tem esse papel de 
proteger a casca e danos mecânicos 
mais leves”, disse Jonas R. Spindel sócio 
diretor da empresa Nortefrut.

UMA DAS INÚMERAS SOLUÇÕES 
EXISTENTES SÃO AS REDES 
PROTETORAS. ELAS PODEM 
CONTRIBUIR BASTANTE 
PARA MINIMIZAR O IMPACTO 
DA FRUTA, VERDURA E DO 
LEGUME, NO MANUSEIO E NA 
ARMAZENAGEM. ALÉM DE 
EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE 
FUNGOS E BACTÉRIAS.

capa



REDE DE PROTEÇÃO
PARA FRUTAS

StyroRede

Cuidado no transporte de frutas 
desde a plantação até o consumidor

Grande parte das perdas podem ocorrer 
durante o transporte, armazenamento e 
comercialização das frutas. Quando os 
processos são realizados corretamente e com 
a tecnologia adequada o resultado é 
satisfatório. Pensando em proteger com o 
mesmo cuidado da colheita a Styroplast 
desenvolveu a Styro Rede, que reúne 
elasticidade, resistência e fácil aplicação em 
um único produto.

A StyroRede é produzida através da expansão 
de polietileno e é indispensável no 
empacotamento e transporte de mercadorias 
hortícolas, ajudando a manter a integridade de 
frutas e hortaliças.

Mantenha o mesmo cuidado do plantio e 
colheita na hora de transportar seus frutos.

Aplicável na proteção de frutas, 
vidros, cristais, peças delicadas 
e outros materiais frágeis.

Disponível em peças ou rolos, para 
mais informações entre em contato.

grupo.vendas@styroplast.com.br

(11) 4242-7300

WhatsApp
11-97279-9323

www.styroplast.com.br 

Protege contra danos de impacto e 
atrito na embalagem.

Ajusta-se facilmente ao formato do 
produto.

Excelente resistência a vibrações.

Evita a formação de fungos.



12 ENTREPOSTO |  2022 | www.jornalentreposto.com.br embalagens
EMBALAGENS EM EPS AMPLIAM PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE PRODUTOS FRESCOS EM TODA A CADEIA DE CONSUMO

Termotécnica: inovação e 
sustentabilidade na reciclagem do EPS

A Termotécnica tem se posicionado 
muito fortemente para uma atuação 
sustentável ao longo de décadas. “Os 
mercados estão cada vez mais exigentes 
quanto à pegada ambiental das empresas e 
estamos comprometidos com esta agenda 
apresentando soluções alinhadas com essas 
demandas. Estamos sempre trabalhando 
muito próximos aos clientes oferecendo 
soluções inovadoras, ativas e sustentáveis. 
Realizamos a economia circular na prática, 
da coleta das embalagens pós-consumo, sua 
transformação em matéria-prima de origem 
reciclada, até a consolidação em novos 

produtos”, afirma o diretor superintendente 
da companhia, Nivaldo Fernandes de 
Oliveira.

Para dar uma destinação ambientalmente 
correta e sustentável ao EPS pós-consumo, 
desde 2007 a Termotécnica realiza o 
Programa Reciclar EPS, com logística reversa 
e reciclagem do material em todo o Brasil. 
Já são mais de 44 mil toneladas de EPS pós-
consumo que ganharam um destino mais 
nobre – cerca de 1/3 de todo o material 
consumido no país. O Programa Reciclar EPS 
é de fato a economia circular na prática: após 
seu uso e reciclagem, o EPS das embalagens 
é transformado novamente em matéria-
prima para outras aplicações.

*isopor é marca registrada de empresa terceira

As soluções de embalagens em EPS DaColheita 
proporcionam ganhos efetivos e aumento da 
competitividade em toda a cadeia do agronegócio:

Por agregar características de resistência, 
flexibilidade, leveza, as embalagens em EPS 
(mais conhecido como isopor*) trazem 
grandes vantagens para todos os envolvidos 
na cadeia de produção, distribuição e varejo 
de produtos frescos, como hortifrútis e 
pescados. Isso porque a manutenção da 
qualidade e integridade dos produtos 
acondicionados nas conservadoras em EPS 
proporcionam menor índice de desperdício, 
mais dias com os produtos frescos ou 
congelados dentro dos padrões de qualidade 
exigido pelos clientes e, consequentemente, 
a manutenção dos preços.

Os benefícios quanto aos custos 
logísticos da conservadora em EPS em 
relação a outros materiais também são 
importantes. Com a alta dos preços dos 
combustíveis aumenta a pressão para 
diminuir custos como os fretes aéreos e 
rodoviários nacionais e internacionais. 
Por isso, o peso da embalagem é um fator 
importante pois embalagens mais leves 
podem gerar gastos menores com frete, 
assim como também podem levar ao 
investimento em uma logística mais simples. 
Em comparação com as embalagens em 
papelão, por exemplo, as conservadoras em 
EPS são até 60% mais leves, o que representa 
também em torno de 6% de economia no 
frete aéreo dependendo do tipo de produto 
acondicionado. 

Na cadeia de armazenamento, manuseio, 
transporte e conservação de peixes e frutos 
do mar, fatores como coloração, cheiro, 
aparência dos olhos, no caso dos peixes, 
são clássicos nesse momento de decisão. E 
quando algumas destas condições não estão 
de acordo com os padrões de qualidade, o 
prejuízo pode ser sentido por todos os elos 
da cadeia de consumo. Para o consumidor, 
caso não encontre a opção ideal; para a 
empresa, que deixará de vender o alimento; 
e para a sociedade, com o desperdício de 
alimentos.

A necessidade de ampliar a validade 

e a qualidade dos produtos, alcançar 
novos mercados e garantir a segurança 
dos alimentos impulsionaram a atuação 
da Termotécnica no desenvolvimento de 
soluções para a linha de conservadoras 
Icebox atendendo aos principais polos de 
produção de pescado do país.

No mercado de frutas premium as 
soluções DaColheita têm sido um diferencial 
há mais de uma década. As frutas exigem 
todo um cuidado, desde a seleção na hora da 
colheita até a sua exposição para consumo. 
Nesse contexto, a escolha da embalagem 
adequada é de extrema importância para 
a manutenção térmica durante todo o 
processo e garantia de um produto de 
qualidade no PDV. Certificados por testes 
em laboratórios europeus (AgroTropical e 
Frutify), esses resultados conferem redução 
de perdas e desperdício de alimentos, o 
que torna a linha DaColheita sustentável e 
adequada para acondicionar os produtos 
frescos da colheita até o consumidor, 
reduzir a absorção de impactos mecânicos 
no transporte e melhorar a exposição no 
varejo.

Os produtos frescos transportados 
nas conservadoras DaColheita desidratam 
menos, chegam à temperatura desejada 
mais rápido e mantêm o frio por mais 
tempo. Essa solução também conserva os 
nutrientes, um elemento de saudabilidade e 
um diferencial importante neste momento 
em que o consumo de produtos frescos em 
todo o mundo vem aumentando justamente 
para reforçar a imunidade na pandemia.

Com a pandemia, a preocupação com 
a segurança sanitária também é uma 
tendência que veio para ficar. Os produtos 
embalados ganham ainda mais força para 
garantir que cheguem até a casa do cliente 
mantendo sua qualidade, integridade e 
mais protegidos contra vírus e bactérias.

Redução significativa de perdas nos embarques de 
longa distância.
Conservação da temperatura, sem quebra de frio na 
cadeia, e menor desidratação da fruta.
Menor custo no frete aéreo, com quilos a menos por 
pallet, gerando economia no custo total do frete.
Valorização da fruta no ponto de venda, com ganho 
de market-share.
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JORNAL ENTREPOSTO 
ENTREVISTA

RONALDO 
ADRIANO 

CORREA
- GERENTE 

INDUSTRIAL DA 
STYROPLAST

O Brasil é o terceiro maior produtor 
de frutas do mundo, consequentemente 
grande potencial na exportação de 
frutas. A qualidade das frutas chama 
a atenção principalmente dos países 
europeus, que compõem os primeiros 
lugares dos países que mais importam.

Para o agricultor ter seu produto no 
mercado interno e externo é preciso ter 
uma proteção  que suporte o transporte 
rodoviário,  aéreo ou marítimo para que 
não aconteça nenhum imprevisto, dado 
os muitos agravantes no trajeto como 
o tempo até o destino e às instáveis 
condições da carga entre outros.  As 
redes protegem contra impacto e 
atritos entre a fruta e a caixa durante o 
transporte, mantendo o distanciamento 
entre as frutas evitando umidade.  Usar 
as redes entrega um fruto mais saudável, 
com melhor aparência, reduzindo o 
desperdício.

JE – Como é trabalhar com um 
produto que reduz o desperdício de 
alimento?

RONALDO - O desperdício de alimento 
é um problema mundial, A styroplast tem a 
preocupação em oferecer embalagens de 
qualidade que reduzam as possibilidades 
de perda de qualidade do fruto seja 
no plantio, manuseio, armazenagem e 
transporte. Estamos sempre aprimorando 
nossos processos para oferecer uma 
proteção com melhor performance.  É 
um princípio de qualidade Styroplast 
reduzir os atenuantes que causam danos 
e descarte de alimentos.

JE –Hoje, os clientes utilizam as redes 
de proteção para quais frutas?  

RONALDO - Tanto o mercado interno 
quanto a exportação tem grande 
preocupação em entregar qualidade e 
diversidade ao consumidor, por essa razão 
é uma crescente a variedade de frutas que 
usam redes no transporte e conservação, 
entre os diversos exemplos  temos o 
mamão, melão, maçãs, pera, atemoia, 

pitaya, goiaba, avocado, pêssego, ponkan, 
banana.

JE – Qual o potencial que vocês vêm 
na Ceagesp com o produto que vocês 
têm a oferecer?

RONALDO - A Styroplast é a número 
1 em vendas em diversos segmentos e 
queremos atingir a fruticultura nacional 
como um todo também.

O entreposto é considerado um dos 
maiores centros de comercialização 
atacadista do planeta, trabalhar em 
conjunto com o entreposto levará a bons 
resultados de negócios entre a Styroplast 
e o maior número de agricultores 
concentrados no mesmo espaço, 
recebendo nossa informação de forma 
objetiva.

 
JE – Vocês já têm alguma empresa 

cliente na Ceagesp?
RONALDO - Hoje já atendemos os 

maiores cliente dos polos produtivos 
de mamão em Linhares ES e Mossoró 
RN, onde fornecemos para os principais 
exportadores e abastecedores do mercado 
interno como a Agrícola Famosa, Frutmel,  
Interfruit, AGC frutas, UGBP, SAfco, Brasil 
Frutas, Boa Fruta Brasil, Frutas Doce Mel 
entre muitos outros.

Em SP atendemos: Embalagem 
Pauliceia, Valfrutas, EDSON NISHIOKA e 
outros.

JE – Como trabalhar para que mais 
empresários coloquem como primordial 
a proteção do alimento através das redes 
de proteção?

RONALDO - A  Styroplast entende 
que quando é bom para o cliente é bom 
para a gente. A melhoria no transporte 
evita desperdícios, entrega melhor 
qualidade, reduz custos e melhora 
muito a lucratividade para o produtor, 
dessa forma estamos levando nosso 
cliente a obter o melhor do seu fruto e 
consequentemente será melhor pra nós 
ter esse cliente satisfeito com o resultado 
de nosso produto.

JE – A Ceagesp movimenta por 
ano mais de 3 milhões de toneladas 
de alimentos. Muitos empresários 
atacadistas utilizam redes de proteção, 
mas não em todas as frutas. Qual 
a importância do uso em frutas em 
geral para que o empresário não perca 
mercadoria com danos no produto?

RONALDO - A qualidade das frutas 
chama a atenção. A movimentação dentro 
da caixa durante o transporte causa 
atrito, amassando, machucando a casca, 
provocando marcas, manchas, umidade, 
levando a perda da qualidade.

As Styro-redes protegem contra 
impacto e atritos entre as frutas e a 
embalagem durante transporte, mantém 
distanciamento entre as frutas evitando 
umidade, Utilizar as redes é uma forma 
de entregar um fruto mais saudável e com 
melhor aparência.
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ALTA NO PREÇO DOS FRETES TERÁ 
REFLEXO DIRETO NO E-COMMERCE, 
DIZ ESPECIALISTA

Um dos nichos de mercado que mais 
cresceu nos últimos foi certamente 
o comércio eletrônico. Apenas em 
2021, de acordo com a Neotrust, o 

faturamento do e-commerce foi de 161 
bilhões de reais, com mais 353 milhões 
de entregas, número 17% maior que o 
ano anterior.

COM OS CONSTANTES AUMENTOS NO PREÇO DO COMBUSTÍVEIS E 
INFLAÇÃO EM ALTA, LOJISTA VIRTUAIS COMEÇAM A SENTIR O IMPACTO 
NAS VENDAS ONLINE

Dentre as várias razões que levaram a 
esse cenário certamente está a mudança 
de mindset em relação a agilidade e 
prazos de entregas. Os fretes se tornaram 
muito mais eficientes e muitas empresas 
apostaram em oferecer frete grátis para 
entregas a partir de determinado valor 
ou mesmo para clientes fidelizados.

Porém as  constantes altas nos 
preços dos combustíveis levam o preço 
dos fretes a sofrerem aumentos, o que 
impacta diretamente no e-commerce e 
em toda a cadeia que existe em torno 
desse nicho.

“Quando uma empresa oferece 
algum desconto ou oferta especial de 
frete, esse preço tem que ser pago. 
E com o preço do diesel nas alturas, 
as transportadoras precisam repassar 
esse aumento à empresas e aí começa 
o efeito cascata”, diz Vinicius Ribeiro, 
Head de Marketing da Magis5, empresa 
que desenvolve tecnologias para a 
integração de lojistas virtuais com 
grande Marketplaces como Mercado 
Livre, Amazon, Submarino e outras.

Entendendo o efeito cascata
Segundo dados da ANP (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustível), apenas nos primeiros 
meses de 2022, o Diesel sofreu um 
aumento de 22,6%, chegando à um preço 
médio de R$ 6,744 por litro, enquanto 
que em janeiro, a média nacional era de 

R$ 5,497.
Isso é resultado da disparada do 

preço do barril de petróleo no mercado 
mundial, muito por conta da guerra 
entre Rússia e Ucrânia, que abalou os 
mercados energéticos mundiais. Como 
a Petrobras importa petróleo, o reflexo 
da crise foi diretamente para os postos 
de gasolina.

Assim, o frete fica mais caro e no 
final das contas, os produtos também 
ficam com preços mais elevados, para 
cobrir esses aumentos. Outro ponto é 
que todo aumento de preços reflete na 
inflação, que diminui o poder de compra 
dos brasileiros.

Por esta razão, é de suma importância 
que os lojistas virtuais apostem em 
parcerias e estratégias com grandes 
redes e marketplaces para tentar driblar 
os efeitos das altas no frete.

Vinícius Ribeiro diz que uma das 
saídas é o investimento em experiências 
de compra híbridas com multicanalidade 
e operações omnichannel, que oferecem 
outras possibilidades aos clientes com 
diversas opções de compra e entrega, 
como por exemplo a retirada de um 
produto comprado online em uma loja 
física. De acordo com uma pesquisa 
feita pela Opinion Box, mais de 70% dos 
respondentes já começaram sua jornada 
de compra em um meio e a concluíram 
em outro canal.

SETOR CITRÍCOLA 
ESPERA RETOMADA 
DA PRODUÇÃO DE 
LARANJA NA SAFRA 
2022/2023 

EXPECTATIVA É AUMENTO DE 20,53% NO VOLUME DE PRODUÇÃO, QUE 
DEVE CHEGAR A 316,95 MILHÕES DE CAIXAS NO CINTURÃO DE SÃO 
PAULO E TRIÂNGULO/SUDOESTE MINEIRO 

O cinturão citrícola de São Paulo 
e Triângulo/Sudoeste Mineiro deve 
produzir 316,95 milhões de caixas de 
40,8 kg de laranja na safra 2022/23. 
A produção é 20,53% superior a safra 
passada, que se encerrou em 262,97 
milhões de caixas.  Isso representa 
uma retomada da produção, castigada 
em 2020 e 2021 por adversidades 
climáticas, como seca e geada. Os dados 
são do Fundo de Defesa da Citricultura 
(Fundecitrus) com cooperação da 
Markestrat, FEA-RP/USP e FCAV/Unesp e 
foram divulgados em 26 de maio.  

Para o secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, 
Francisco Matturro, a notícia traz certo 
alívio para os citricultores. “As últimas 
duas safras foram muito prejudicadas 
por conta das questões climáticas. A 
produção atual ainda não é a ideal, 
mas representa uma retomada do setor 
produtivo, fundamental para a geração 
de emprego e renda em São Paulo. 
Essa safra melhor que as anteriores 
possivelmente não implicará em queda 
no preço para os produtores, já que a 
demanda é maior do que a produção 
prevista. Além disso, os estoques 
mundiais de suco de laranja estão em 
baixa”, afirma.  

Segundo o sumário executivo 

divulgado pelo Fundecitrus, as 
duas safras em queda consecutivas 
provocaram uma descontinuidade do 
ciclo bienal de produção, caracterizado 
pela alternância anual entre safras altas 
e baixas. “Se a nova expectativa de 
produção se confirmar será observada a 
passagem da bienalidade negativa para 
positiva”, aponta o documento. 

A expectativa é que sejam produzidas: 

59,48 milhões de caixas 
das variedades Hamlin, 
Westin e Rubi;  
17,52 milhões de 
caixas das variedades 
Valência Americana, 
Seleta, Pineapple e BRS 
Alvorada;  
93,95 milhões de caixas 
da variedade Pera Rio;  
106,78 milhões de caixas 
das variedades Valência 
e Valência Folha Murcha;  
39,22 milhões de caixas 
da variedade Natal. 
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Soluções para o  Agronegócio - Termotécnica

Frutas, legumes e 
verduras  mais frescas e 
nutritivas  com as 
conservadoras DaColheita.

Frescor do
CAMPO À MESA

(47) 99994-1113

termotecnica.ind.br

Termotécnica

Aumento do shelf-life em até 30%

EPS, material 100% reciclável 

Benefícios DaColheita:

Redução nas emissões de CO2 eq. no transporte

Redução de perdas na cadeia logística e do desperdício de alimentos 

EPS

DUBAI QUER 
CONECTAR O BRASIL
A HUBS LOGÍSTICOS 
GLOBAIS
REPRESENTANTES DO PROGRAMA DE ESTÍMULO AO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL WORLD LOGISTICS PASSPORT (WLP), DE DUBAI, 
ESTÃO NO BRASIL PARA UMA SÉRIE DE SEMINÁRIOS

O objetivo dos eventos é ampliar a 
rede de parceiros integrantes da iniciativa, 
já presente em 27 hubs logísticos 
pelo mundo, e atrair novas empresas 
brasileiras importadoras e exportadoras 
de mercadorias, que possam vir a ser 
usuárias dos serviços da organização. 

O road show começou no dia 6 de 
junho com um evento dirigido a parceiros 
como portos, aeroportos, companhias 
de aviação, operadores de terminais e 
operadores logísticos, realizado na sede 
da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, 
na capital paulista. O evento é organizado 
com o apoio da entidade, também parceira 

do programa. 
No dia seguinte (7), os encontros 

foram com clientes do Aeroporto de 
Viracopos, um dos parceiros do WLP no 
Brasil, entre empresas que utilizam o local 
para exportar e importar mercadorias. 
Na quarta (8) é a vez de apresentar as 
facilidades da iniciativa a clientes da DP 
World, que administra um dos maiores 
terminais do Porto de Santos. Na quinta 
(8), a WLP terá um encontro com a 
Associação Comercial de Santos, na 
cidade portuária paulista, com associados 
atuantes na venda externa de café. 

“Vamos discutir especificamente 

formas de ampliar a inserção do café 
brasileiro no Oriente Médio e na Ásia”, 
afirmou Ronaldo Souza, diretor do WLP 
para a região das Américas. “A filosofia do 
WLP é entender as barreiras enfrentadas 
por cada usuário e parceiro. A partir 
disso, estudamos formas de buscar, por 
exemplo, prioridade no processamento de 
carregamentos de forma a reduzir custos e 
tempos”, complementou.

O World Logistics Passport (WLP) é 
uma iniciativa público-privada encabeçada 
pelo governo de Dubai que reúne mais 
de 100 organizações, entre portos, 
aeroportos, administradores de terminais, 

companhias aéreas, operadores logísticos 
e até agências de fomento de negócios, 
investimentos e exportações, entre elas a 
InvestSP, parceira do programa. 

Além de facilidades logísticas, que 
vão de tarifas diferenciadas e priorização 
de empresas e carregamentos em 
processamentos alfandegários, a iniciativa 
conecta parceiros de negócios em 
diferentes pontos do mundo, sendo o elo 
logístico entre eles. 

O WLP também é um fórum de 
intercâmbio de boas práticas entre agentes 
de comércio exterior para fomento do 
comércio internacional.
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PRODUTOR PODE USAR INSETICIDA 
INIBIDOR DA RESPIRAÇÃO CELULAR 
CONTRA ÁCAROS, PULGÕES E 
MOSCA BRANCA

FERRAMENTA DA MULTINACIONAL ASCENZA, DIADOR, PODE SER 
UTILIZADA PARA O COMBATE A ESSAS PRAGAS NA BATATA, ALGODÃO, 
BERINJELA, CAFÉ, FEIJÃO, PEPINO, PLANTAS ORNAMENTAIS, ROSA, 
SOJA E TOMATE

A partir de agora os produtores de 
batata, berinjela, algodão, café, feijão, 
pepino, plantas ornamentais, rosa, 
soja e tomate tem disponível uma fer-
ramenta importante para o combate 
dos temidos ácaros, pulgões e mosca 
branca. A multinacional Ascenza dispo-
nibiliza o Diador, um inseticida e acari-
cida “multialvo”, com princípio ativo o 
diafenthiuron 500, que inibi a respira-
ção celular (ATP-sintase) mitocondrial 
das pragas sem causar danos a insetos 
benéficos e com baixa toxicidade em 
mamíferos e aves.

Este inseticida/acaricida é impor-
tante para que não haja prejuízo por 
conta do ataque das pragas. Os áca-
ros por exemplo, atingem diretamen-
te produção, causando redução ou 
diminuindo a qualidade. “Eles podem 
atacar folhas e frutos, provocando ne-
crose ou bronzeamento, perda de vi-
gor, desfolha e/ou anomalia nas folhas 
mais novas, murchamento, atrofia-
mento e até a morte das plantas”, aler-
ta a engenheira agrônoma, marketing 
e desenvolvimento no Brasil, Patrícia 
Cesarino.

Como age
O Diador afeta a respiração celular, 

e diretamente o processo de fosfori-
lação oxidativa, que conforme explica 

Patrícia, este é um processo em que a 
energia obtida por meio da degradação 
das moléculas dos alimentos, como a 
glicose, é convertida em ligações nas 
moléculas de adenosina trifosfato 
(ATP). “Trata-se da etapa final da res-
piração celular, um processo de ob-
tenção de energia realizado por alguns 
organismos na presença de oxigênio”, 
explica. Isso contribui diretamente 
para a morte dos ácaros e insetos-alvo.

Manejo de resistência 
Outro fator importante a ser desta-

cado é que o Diador é uma ferramenta 
muito relevante para o Manejo Inte-
grado de Pragas (MIP), especialmente 
porque até agora não há casos rela-
tados de resistência nas de ácaros ao 
diafenthiuron, seu princípio ativo.

Sobre – A Ascenza é uma empresa 
de origem portuguesa que compõe o 
grupo internacional, Rovensa, presen-
te em 70 países há mais de cinco déca-
das. Possui o compromisso de ajudar 
a alimentar o planeta por meio de so-
luções seguras e saudáveis numa agri-
cultura equilibrada e sustentável, com 
respeito pelos aspectos sociais e am-
bientais. https://cuprital.com.br.





Em média, a vida útil de um 
pulverizador autopropelido varia de cinco 
a oito anos de uso ou de 4 a 7 mil horas 
de trabalho, dependendo de algumas 
variáveis como marca, condições de 
trabalho, manutenção preventiva, entre 
outras. Os produtos utilizados nesses 
equipamentos prejudicam diretamente 
o seu sistema de pulverização, causando 
corrosão e desgastes no tanque, barras 
e bicos. Com o passar do tempo, a 
manutenção e reposição de peças se 
torna inviável financeiramente, se 

comparado o investimento na compra 
de um novo equipamento para aquela 
operação, considerando a garantia e 
modernidade das funções.

Apesar do desgaste do sistema de 
pulverização, é muito comum encontrar 
o sistema motor do equipamento em 
bom estado de uso. Uma solução para 
isso, que vem sendo muito buscada 
pelo produtor já há algum tempo, 
é a transformação do equipamento 
de pulverizador para distribuidor de 
fertilizantes. O processo é simples e 

basta retirar o sistema de pulverização, 
mantendo apenas o chassi para receber 
o distribuidor. Assim fez a agricultora, 
Cassiane Baratto, que cultiva em sua 
fazenda em de Querência/MT, soja e 
milho.

Primeiramente ela procurou a MP 
Agro Máquinas Agrícolas, de Ibaté/
SP, especialista em distribuidores de 
fertilizantes e pioneira nesse tipo de 
transformação que desenvolveu a linha 
Z. Além de aproveitar o equipamento já 
existente, a solução tem durabilidade 

eterna por sem totalmente inox e ainda 
alta tecnologia de precisão e economiza 
em insumos, mais uma vez poupando 
mais ainda recursos naturais. A 
produtora ficou bem satisfeita com o que 
viu e com os resultados, principalmente 
com a redução de perdas. Um dos 
principais gargalos dela como na maioria 
das fazendas são os amassamentos 
nas linhas da lavoura. Isso ocorre 
frequentemente por conta do rastro das 
máquinas pulverizando e adubando.
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IVECO 
INAUGURA 
NOVO 
ESCRITÓRIO 
COMERCIAL EM 
SÃO PAULO

Dando sequência ao plano estratégico 
para ampliar a presença na América Latina 
e o investimento em pessoas, a IVECO 
inaugurou seu novo escritório comercial 
em São Paulo (SP). Moderno e conectado, o 
novo espaço no Edifício Milan Head Office, 
na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista, 
integra o crescimento sustentável da marca 
nos últimos anos e fortalece a sua presença 
em São Paulo e região Sudeste, principais 
mercados do Brasil.

A cerimônia de abertura contou com 
a presença de Luca Sra, presidente global 
da IVECO; Francesco Tutino, diretor de 
RH do Iveco Group; Annalisa Stupenengo, 
diretora de Operações do Iveco Group; 
Damiano Cretarola, vice-presidente sênior 
e diretor de Controle de Negócios do Iveco 
Group; Sylvain Blaise, CEO global da FPT 
Industrial; Alessandra Ramorino, diretora de 
Risco do Iveco Group; e Marcio Querichelli, 
presidente da IVECO para a América Latina.

VENDA DE CONSÓRCIO 
PARA CAMINHÕES
EM ALTA

A venda de consórcios para caminhão 
cresceu 91,2% no primeiro trimestre de 2022 
sobre o mesmo período do ano passado. 
Foram 35,6 mil novas cotas adquiridas neste 
ano, ante 18,6 mil do início do ano passado. 
A informação é da Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcio (Abac).

“Este é um bom sinal e indica que o 
caminhoneiro está apostando na retomada 
da economia”, afirma Paulo Roberto Rossi, 
presidente da entidade. “O consórcio 
também é uma forma de enfrentar a 
economia atual, com juros altos, inflação 
elevada e crédito mais difícil pelo aumento 
da inadimplência”, recorda o executivo.

De acordo com levantamentos da Abac, 
as cotas para caminhões vão de R$ 120 mil 
a R$ 990 mil. “O valor médio é de R$ 390 
mil. E o prazo médio de pagamento é de 92 

meses”, afirma Rossi.
Um exemplo real se aplica ao um 

caminhão Iveco Tector 17-280, com crédito 
de R$ 389.725 pelo consórcio da montadora. 
Em 120 meses, as parcelas de um plano 
regular saem por R$ 3.734,72.

“O consórcio é uma boa opção quando 
o mercado está em uma situação como 
a atual, com a taxa Selic em 12,75% e os 
bancos sendo mais criteriosos na concessão 
de crédito. O cliente pode aguardar o sorteio 
ou mesmo encontrar o momento certo para 
a aquisição, dando um lance”, diz Mauro 
Andrade, gerente-comercial do Consórcio 
Iveco. O executivo confirma o bom momento 
da modalidade, que, nos primeiros quatro 
meses de 2022, anotou alta de 15,4% sobre 
igual período do ano passado.

Vale dizer que o consumidor 

contemplado por lance ou sorteio recebe 
uma carta de crédito que não está vinculada 
a um modelo específico. Por isso, pode ser 
utilizada para um veículo diferente: “A cota 
de um modelo pesado serve para aquisição 
de um leve e vice-versa”, ressalta Andrade, 
da Iveco.

Também é possível comprar implementos 
para caminhão pela modalidade. A indústria 
de carrocerias Librelato tem planos de 24 a 
100 meses, com créditos de 84 mil a R$ 336 
mil e parcelas a partir de R$ 615. Sua carreta 
mais vendida é um modelo basculante, com 
crédito de R$ 170 mil. As parcelas ficam 
em R$ 2.744,29 em um plano de 70 meses. 
“No primeiro quadrimestre, o Consórcio 
Librelato aumentou em 25% o volume de 
créditos comercializados”, afirma Manuel 
Bernardo, gerente-comercial.

market share da marca na América Latina, 
de 12,8%.

“A inauguração do novo escritório é 
motivo de orgulho para todos nós da IVECO. 
Nossa presença aqui é um forte recado para 
o mercado: conquistamos nosso espaço e 
queremos mais”, ressalta Querichelli.

A sede administrativa da IVECO no país 
fica em Nova Lima (MG) e a fábrica está 
localizada em Sete Lagoas, também em 
Minas Gerais.

Os avanços não param por aqui e o 
time IVECO continua trabalhando para 
construir um panorama vitorioso para o 
futuro, mantendo a expansão da Rede de 
Concessionários, promovendo o lançamento 
de produtos e serviços e aprimorando, cada 
vez mais, sua estrutura de atendimento. No 
início de maio, a IVECO relançou a marca 
no Chile e no Peru junto com seu novo 
distribuidor, Andes Motor, completando 160 
pontos de atendimento na América Latina.

“O espaço trará mais conforto e 
tecnologia para nossa equipe trabalhar 
e manter a IVECO em um ritmo forte na 
nossa operação no Brasil”, afirma Marcio 
Querichelli.

Como parte do ciclo de investimento de 
R$ 1 bilhão da IVECO na América Latina, que 
teve início em 2021 e termina em 2025, o 
novo espaço também colabora com o bom 
ambiente de trabalho e as melhores práticas, 
reconhecidas pela certificação Great Place to 
Work (GPTW). Recentemente, a montadora 
contratou cerca de 1 mil funcionários, entre 
colaboradores alocados na produção e 
executivos com grande vivência em players 
do segmento de transportes, para áreas-
chave na América Latina.

O time engajado é uma das estratégias 
por trás dos bons resultados da IVECO, que 
oferece um portfólio completo, dos leves 
aos extrapesados, e fechou o primeiro 
trimestre de 2022 com recorde histórico de 

PRODUTORA EVITA PERDAS 
DE R$ 702 MIL COM
A TRANSFORMAÇÃO DE 
PULVERIZADOR
AO CONVERTER O SEU EQUIPAMENTO 
AUTOPROPELIDO USADO EM UM EFICIENTE 
DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES, ALÉM 
DE DIMINUIR AMASSAMENTO NAS LINHAS 
DA LAVOURA, FAZENDA AINDA MELHOROU 
EFICIÊNCIA DOS MANEJOS
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Ofertas de pós-venda válidas para o mês de Junho 2022. 
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CAOA CHERY É AGORA
A HORA DE TER SEU 

ESCANEIEO
E SAIBAMAIS.

QR CODE

CAOACONSORCIOS.COM.BR
CONQUISTE MUITO MAIS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CAOA. 



Im
a
g

e
n

s 
m

e
ra

m
e
n

te
 i
lu

st
ra

ti
v
a
s.

Ofertas de pós-venda válidas para o mês de Junho 2022. 

PRONTA
ENTREGA

PARA LINHA 2023GRÁTIS
 IPVA 2022 TOTAL

GRÁTISOUZEROZERO
TAXA

50%50%
DE ENTRADA E SALDO

EM 24 PARCELAS 

+

CONCESSIONÁRIA

AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 1595 - VILA LEOPOLDINA - (11) 3643-4370

GRÁTIS
 IPVA 2022 TOTAL

GRÁTIS ZEROZERO
TAXA

ENTRADA E SALDO
EM 24 PARCELAS 

BÔNUS DE
,006.0006.000

ENTRADA + 35 PARCELAS
DE  
+ PARCELA FINAL RESIDUAL
COM SEGURO TOTAL.

 R$ 1.747,95OUOUOU
35 PARCELAS

GRÁTIS
 IPVA 2022 TOTAL

GRÁTIS 0,49%0,49%
TAXA

a.m.
BÔNUS DE

3.0003.000 ,00OU OU OU
ENTRADA + 35 PARCELAS
DE  
+ PARCELA FINAL RESIDUAL
COM SEGURO TOTAL.

 R$ 1.384,60
ENTRADA E SALDO
EM 24 PARCELAS 

CAOA CHERY É AGORA
A HORA DE TER SEU 

ESCANEIEO
E SAIBAMAIS.

QR CODE

CAOACONSORCIOS.COM.BR
CONQUISTE MUITO MAIS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CAOA. 



22 ENTREPOSTO |  2022 | www.jornalentreposto.com.br logística & transporte
SCANIA LANÇA NOVA 
TRANSMISSÃO G33 PARA 
CAMINHÕES PESADOS  

Após apresentar novos motores na 
Europa, o que garantiu um prêmio ao 
Scania R 500, a fabricante sueca lança a 
nova geração de transmissão que já roda 
no Brasil. Trata-se da caixa G33, que, ao 
menos por ora, equipa os caminhões 
traçados rodoviários com motores de 
500 cv e 540 cv de potência. Apesar de 
a Scania no Brasil não revelar detalhes, a 
expectativa é de que toda a linha receba 
essa transmissão para atender as regras 
do Proconve 8 (Euro 6), que entram em 
vigor em janeiro de 2023.

Do mesmo modo, a partir do 
terceiro trimestre deste ano, a marca 
começa a vender a G25 no Brasil. Essa 
transmissão chegou juntamente com a 
G33 na Europa. Porém, para atender os 

caminhões semipesados e pesados com 
motores de menor potência. Seja como 
for, a G33 trabalha com torque 337 mkgf. 
Enquanto na G25 o torque inicial de 255 
mkgf.

Assim, as novas caixas devem 
substituir completamente a linha 
GRS905, inclusive na Europa. Por lá, a 
família anterior continua sendo oferecida 
nos caminhões off-road. No Brasil, a 
GRS905 equipa a linha de caminhões 
com potências inferiores a 500 cv, bem 
como os fora de estrada.

Segundo a Scania, a carcaça das novas 
caixas é feita de alumínio. Portanto, a 
G33 é 60 kg mais leve que a anterior. 
Na G25, são 75 kg de diferença. Além 
disso, elas são menores, de acordo com 

MERCEDES-BENZ LANÇA
2ª GERAÇÃO DA CÂMERA 
QUE SUBSTITUI RETROVISOR 
DE CAMINHÃO

O caminhões Mercedes-Benz Actros, 
e-Actros e Arocs já estão vindo com 
a segunda geração da MirrorCam. Ou 
seja, o sistema de câmeras que substitui 
os espelhos retrovisores. A novidade é 
oferecida na Europa desde o mês de abril. 
Porém, em breve deve chegar a outros 
mercados, como o Brasil. Aqui, o sistema 
é vendido como opcional.

Segundo o chefe de desenvolvimento 
da Mercedes-Benz, Uwe Baake, as 
atualizações foram feitas com base 
em conversas feitas com clientes. ?As 

experiências no dia a dia formaram 
as bases para fazermos novos ajustes. 
Especialmente em termos de exibição (das 
imagens) e segurança?, diz.

Nesse sentido, foram feitas mudanças 
também na parte externa do MirrorCam. 
Os braços das câmeras em ambos os lados 
do caminhão ficaram 10 cm mais curtos. 
Isso se aplica tanto a modelos com cabine 
estreita quanto larga. De acordo com a 
Mercedes-Benz, isso ajuda o motorista em 
manobras em marcha a ré, por exemplo.

Ademais, no caso da cabine de 2,50 

DAF 
APRESENTA 
NOVA 
LINHA DE 
CAMINHÕES 
NA BAHIA 
FARM SHOW

A DAF Caminhões Brasil apresenta os 
novos caminhões da marca, DAF XF e o DAF 
CF semipesado rígido, com motor PACCAR 
GR-7. Em parceria com a concessionária 
DAF Du Gregório, a empresa participa da 
16ª edição da Bahia Farm Show, maior feira 
de agronegócio do Nordeste. Entre os dias 
31 de maio e 4 de junho, na cidade de Luís 
Eduardo Magalhães (BA), os visitantes terão 
a oportunidade de conhecer de perto os 
modelos.

Com mais de 68 mil pessoas na última 
edição, a Bahia Farm Show se faz hoje como 
uma das maiores vitrines do agronegócio do 
Brasil. Em 2022, o evento traz mais de 360 

expositores e a organização espera receber 
mais de 69 mil visitantes, em um espaço de 
190 mil m².

O Novo DAF XF é o caminhão mais 
vendido pela marca no país. Com excelente 
economia de combustível, de até 14% em 
comparação ao seu antecessor — o XF105, 
o Novo DAF XF possui design premium, 
robustez, conforto excepcional e máxima 
disponibilidade operacional. O veículo está 
disponível nas configurações 6×4, 6×2 e 
4×2, com duas opções de potência, 480cv e 
530cv, voltadas ao transporte rodoviário de 
cargas de médias e longas distâncias.

a marca. Conforme a fabricante, outra 
boa novidade é a redução do ruído.

Afinal, trata-se de um requisito 
essencial para cumprir regulamentações 
como a Euro 6 no Brasil. De acordo com 
a Scania, a redução do ruído é de até 
3,5 dB. Segundo o engenheiro de pré-
vendas da Scania no Brasil, Ivanovik 
Marx, as caixas são 100% novas.

Da mesma forma, utilizam dois 
sincronizadores, ante sete da versão 
anterior, entre divisão alta e baixa. 
Em outras palavras, os eixos podem 
trabalhar com muito mais torque. 
Ademais, contam com diversos tipos de 
tomada de força. Dessa forma, permitem 
atender variados tipos de aplicação.

metros de largura, a câmera ficava além 
do espelho do meio-fio, que está à vista 
do motorista. Assim, o braço mais curto 
evita pancadas em obstáculos na beira da 
estrada, com galhos de árvores.

Conforme a Mercedes-Benz, foram 
feitos outros ajustes no corpo da câmera. 
É o caso de uma borda para gotejamento, 
incorporada na parte inferior da 
MirrorCam. Dessa forma, a água não 

escorre mais para a superfície da lente. 
Até então, a visibilidade na chuva podia 
ficar prejudicada.

Além disso, na parte de software o 
mapeamento de tons das imagens foi 
melhorado. Da mesma forma, foram feitos 
ajustes no brilho de exibição das imagens. 
Isso facilita bastante as manobras à noite 
e em locais fechados em mal iluminados.

A ATUALIZAÇÃO NAS CÂMERAS DOS CAMINHÕES DA MERCEDES-BENZ 
GARANTE MAIS FACILIDADE EM MANOBRAS EM MARCHA A RÉ E À 
NOITE
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CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443
(31) 2107 2355

O tempo não para. O transporte não para e,
assim como você, a gente não para.

Porque, mais que uma montadora de caminhões  
e ônibus, somos o seu parceiro de jornada.

IVECO. A montadora full liner que mais cresce   
no Brasil.

Escaneie o código  
e saiba mais sobre  
nossos produtos.


