
INFORMAÇÃO A SERVIÇO DO AGRONEGÓCIO - www.jornalentreposto.com.br

AN
O 

22
  -

  N
º 2

58
 - 

 2
02

2 
- R

$ 
14

,9
0

TAMBÉM NESTA EDIÇÃO: SÃO PAULO É O SEGUNDO ESTADO NO RANKING DE EXPORTAÇÕES
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

A IMPORTÂNCIA DA 
CADEIA DO FRIO

NO SETOR 
ALIMENTÍCIO 



índice2 ENTREPOSTO |  2022 | www.jornalentreposto.com.br

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

jornal_entreposto /JornalEntreposto /tventreposto @jentreposto

Diretora Geral: Selma Rodrigues Tucunduva     Diretor Executivo: José Felipe G. de Jesus
Diretor Comercial: Alexandre Neves   Jornalismo: Guilherme Araujo    
Editoração: Ernando Irineu de Sousa   
Periodicidade: Mensal  Redação: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946  Edsed ll - loja 14A - CEP 053 14-000 
Tel.: 11 3831.4875  E-mail: atendimento@jornalentreposto.com.br  
Publicidade: comercial@jornalentreposto.com.br 
Os artigos e matérias assinadas não refletem necessariamente, o pensamento da direção deste jornal, sendo de 
inteira responsabilidade de quem os subscrevem.

08

ANO 22  -  N º 258
AUDIÊNCIA: 13.228 
USUÁRIOS/MÊS

A IMPORTÂNCIA DA CADEIA DO FRIO

14

16

04

12

2022 COMEÇA PARA 
A CEAGESP COM R$ 
15,131 MILHÕES DE 
LUCRO NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE 

VANTAGENS DAS 
EMBALAGENS EM 
EPS PARA A CADEIA 
FRIA DE ALIMENTOS

SÃO PAULO É O 
SEGUNDO ESTADO 
NO RANKING DE 
EXPORTAÇÕES DO 
AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO 

MERCEDES-BENZ 
ATEGO 2426 É O 
CAMINHÃO QUE 
MAIS VALORIZOU NO 
MERCADO BRASILEIRO





Unidade Ceasa

11 3838 3000Ceasa

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2351 
Vila LeopoldinaAponte o seu celular

e Reserva já a sua! 

/hondaforte

/honda.forte

Pré-venda em Agosto, entre em contato com 
um de nossos consultores e reserve o seu.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

#11438 HONDA FORTE - JORNAL ENTREPOSTO.pdf   1   14/07/2022   14:27:07

DELEGAÇÃO DE 
NEGÓCIOS DOS 
PAÍSES ÁRABES 
VISITA CEAGESP 

A Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) recebeu, nesta terça-feira 
(5), a visita de um grupo de negócios 
dos Países Árabes. Foi organizada pela 
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira 
com o objetivo de apresentar o 
mercado de frutas e leguminosas, em 
especial de laranjas e de batatas, no 
maior entreposto de alimentos latinos.

Os visitantes foram recepcionados 
pelo diretor administrativo financeiro 

da CEAGESP, Glauco Tsuneimatu, pela 
coordenadora de Comunicação e 
Marketing da companhia, Edilene Savi 
Gonçalves, e pelo chefe da Seção do 
Centro de Qualidade Hortigranjeira 
(SECQH), Gabriel Bitencourt. Após uma 
breve apresentação a empresa pública 
federal, os seguiram em caminhada 
técnica pelo Entreposto Terminal São 
Paulo (ETSP).

Entre os pavilhões AGESP que foram 
visitados e são fornecidos os caixas 

das frutas importadas ainda, o Setor 
de Diversos, onde são comercializados 
os produtos, batatas, cebolas. 
caminhada da técnica, os empresários 
tiveram a oportunidade de conhecer 
o funcionamento do mercado e em 
contato com permissionários para 
especificação de novos negócios.

A visita da parceria da Comunidade 
dos Países Árabes com a União das 
Câmaras Árabes acontece na semana 
de realização do Fórum Econômico 

Brasil & Árabes 202 Árabes e o apoio 
da Liga dos Estados Árabes.

O evento bienal aconteceu na 
segunda-feira (4 importantes em 
São Paulo), e atingiu 22 países que 
influenciaram a Liga dos Estados 
Árabes e dos Estados Árabes. Neste 
ano, o Fórum Econômico foi construído 
no formato híbrido, com presencial e 
mais de 2.000 participantes online.

A Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) fechou o primeiro trimestre 
de 2022 com resultado líquido de R$ 
15,131 milhões, superando por larga 
margem o resultado do mesmo período 
de 2021, fechado em R$ 1,938 milhão.  

Pesou favoravelmente para essa 
conta o aumento da arrecadação, que 
no primeiro trimestre foi de R$ 29,078 
milhões, contribuindo para uma 
Receita Operacional Bruta de R$ 40,500 
milhões frente aos R$ 38,773 milhões 

do trimestre anterior. Os principais 
fatores de atingimento do resultado 
foram o faturamento de R$ 1,430 
milhão em armazenagem, R$ 1,195 
milhão em Permissão Remunerada de 
Uso e R$ 469 mil em Autorizações de 
Uso.  

Papel importante nos resultados 
teve também a variação do grupo de 
receitas e despesas administrativas. 
O principal fator foi a liquidação dos 
investimentos na COSESP, que gerou 
aumento na receita da alienação no 

valor de R$ 6,512 milhões. Também 
houve reduções importantes em 
Provisões de Crédito de Liquidação 
Duvidosa (PECLD) e processos de 
contingências. 

O EBITDA (lucro sem depreciações, 
amortizações, juros e tributos sobre o 
lucro) fechou em R$ 20,243 milhões, 
valor que ganha força se compararmos 
ao fato de que no mesmo período 
do ano passado foram registrados 
R$ 7,205 milhões. Esse indicador é 
importante por estar correlacionado 

à produtividade e à eficiência de um 
negócio.  

O primeiro trimestre de 2022 
também registrou os seguintes índices:  

1) Liquidez corrente de 1,42 (0,68 
no primeiro trimestre de 2021);  

2) Liquidez geral de 1,07 (0,79 no 
primeiro trimestre de 2021);  

3) Grau de endividamento de 0,38 
(0,46 no primeiro trimestre de 2021);  

4) Margem operacional de 0,54 
(0,17 no primeiro trimestre de 2021).  

2022 COMEÇA 
PARA A CEAGESP 
COM R$ 15,131 
MILHÕES DE 
LUCRO NO 
PRIMEIRO 
TRIMESTRE 
RESULTADO DA CEAGESP 
NOS TRÊS PRIMEIROS MESES 
SUPEROU EM MAIS DE R$ 13 
MILHÕES O MESMO PERÍODO 
DE 2021. EBITDA SUPEROU 
R$ 20 MILHÕES 
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Com os exatos 8.514.876 Km2, 
o Brasil possui uma dimensão que 
caberia, perfeitamente, no território 
total da Europa, este com 10.180.000 
km². A questão é que o País, localizado 
no continente sul-americano, possui 
temperaturas quentes e com este clima 
tropical faz com que a comercialização 
dos produtos para dentro das fronteiras 
não seja um trabalho assim tão 
fácil de realizar. Alguns alimentos, 
principalmente, frutas e verduras, 
além de flores são tão sensíveis 
que não suportam viagens longas e 
nem a exposição excessiva ao calor. 
Consequência disso, Infelizmente, o 
desperdício acaba sendo de grande 
proporção.  A Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) relata que são mais de 10 milhões 
de toneladas, cerca de 40% da produção 
agrícola, que não chegam ao seu destino 
final. E não é só isso, o problema não 
fica, somente, na questão da logística, 
sendo que algo em torno de 35% de toda 
a produção brasileira fica perdida já na 
fase de início de pós-colheita. 

A empresa americana Dow, que está 
há mais de 60 anos no País, é uma das 
principais do ramo de produtos químicos 
e trabalha engajando a cadeia para 
que a conservação seja feita de forma 
eficaz. Para isso, investe continuamente 
em inovações e tecnologias deste 
segmento, trazendo soluções positivas 
para o meio ambiente. “Um dos focos 
de atuação é a difusão da eficiência 
energética, com a disseminação de 

soluções para isolamento para a cadeia 
do frio, minimizando a utilização de 
equipamentos geradores de frio e calor, 
mantendo a temperatura adequada 
de conservação de alimentos no seu 
transporte e armazenamento, para que 
eles durem por mais tempo, consumindo 
menos energia e emitindo menos gases 
de aquecimento global”, esclarece 
Marcelo Fiszner, diretor de Marketing 
de Poliuretanos da Dow para América 
Latina. Com essa prática, da cadeia do 
frio, inibe-se, por exemplo, o crescimento 
de culturas de microrganismos, além 
das atividades de enzimas e reações 
químicas, responsáveis pela deterioração 
dos tecidos de origem animal e vegetal. 
Ressaltando que o resfriamento 
apenas mantém a qualidade presente 

inicialmente, sendo assim, não é 
capaz de melhorar suas características 
nutricionais. O intuito é de preservar por 
mais tempo e deixar com a qualidade 
bem próxima a de um fresco. “É um 
eficiente processo de conservação. 
Uma vez congelado, o alimento se torna 
rígido e com isso, o desenvolvimento 
de microrganismos e o processo 
de deterioração são drasticamente 
retardados”, é o que explica a 
nutricionista Fabiana Honda, da PB 
Consultoria. Mas para entender melhor 
como funciona todo esse mecanismo, 
antes é preciso saber a diferença entre 
os termos. Os produtos resfriados são 
conservados em temperaturas que 
variam entre 0 ºC e 2 ºC. Como nos 
casos da maçã, pera, pêssego, uva, 

POR GUILHERME ARAUJO

A IMPORTÂNCIA DA 
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alface, aspargo, beterraba, entre outros. 
Enquanto os climatizados de 3 ºC até 14 
ºC, como a laranja, a banana, o mamão, 
o limão, a manga e o pepino. Já os 
congelados ficam entre -18ºC e -25ºC, 
como as polpas de frutas, por exemplo. 
A White Martins, empresa brasileira 
que também possui unidades em outros 
países, atua basicamente no mercado 
de fabricação de gases industriais. Esses 
elementos, como o nitrogênio é utilizado 
na refrigeração e no congelamento 
de alimentos. Segundo a Companhia, 
este produto também desempenha 
um papel fundamental na redução da 
deterioração, descoloração e perda de 
sabor, além de reforçar as embalagens 
para o varejo. Já no cenário FLV – Frutas, 
Legumes e Verduras, essas medidas 
não são adotadas adequadamente 
e nem por grande parcela do setor 
hortifrutigranjeiro. “Nós não temos 
uma cadeia de frios instaladas no País, 
o que contribui para que o produto 
estrague mais facilmente. Além disso, 
as estruturas de comercialização fazem 
com que esse produto demore em 
chegar até o consumidor final”, é o que 
afirma a pesquisadora da Embrapa, 
Milza Moreira.

Segundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Armazenamento - ABIAF, há 
4,5 milhões de m² de câmaras frigoríficas 
no País – sendo este um número muito 
inferior quando comparado a países 
como os Estados Unidos, com 48 
milhões de m², e Japão, com 25 milhões 
de m², por exemplo. Mesmo com essa 
pouca quantidade, caso, as empresas 
brasileiras queiram mudar este cenário, 
antes da instalação das câmaras 
frigoríficas, deve ser realizado um 
projeto, que determinará características 
como cumprimento, tipo de porta, entre 
outros. 

Além da segurança que envolve 
os alimentos, também, há a questão 
da segurança dos profissionais que 
atuam dentro desses espaços com 
temperaturas extremas, abaixo de zero. 
Quem trabalha em câmaras frigorificadas 
precisam obrigatoriamente de 
equipamentos de proteção individual - 
EPI’s. A lei trabalhista define que para os 
empregados que trabalham no interior 
das câmaras e para os que movimentam 
mercadorias do ambiente quente ou 
normal para o frio e vice-versa, depois 
de 1 hora e 40 minutos de trabalho 
contínuo, será assegurado um período 
de 20 minutos de repouso, computado 
esse intervalo como de trabalho efetivo. 

A Fischer S/A, pioneira na introdução 
da maçã brasileira no mercado 
internacional e uma das que abastecem a 
CEAGESP, possui um complexo industrial 
formado por três modernas unidades. 
Segundo a empresa, a área total é de 
aproximadamente 65.663 m² e com uma 
estrutura de 105 câmaras frigoríficas, 
onde podem ser armazenadas até 70.000 
toneladas de maçãs. A maioria dessas 
câmaras opera em um regime chamado 
de Atmosfera Controlada. O Entreposto 
paulista recebe mercadorias de todas as 
partes de Norte a Sul do Brasil e também 
de fora. Por isso, as empresas que 
trabalham com importação e exportação, 
em seus boxes, utilizam de câmaras frias 

para manter a temperatura quando elas 
chegam até a comercialização. Como no 
caso da Joraik Frutas, que trabalha com 
bananas para o exterior, principalmente 
para Argentina e Uruguai. Sendo que as 
frutas são embaladas em caixas, por volta 
de 21 quilos que vêm em caminhões das 
regiões produtoras, totalmente verdes, 
chegam ao Mercado, onde elas são 
descarregadas e armazenadas em uma 
câmara fria. Elas ficam por 48 horas, 
depois, elas já estão aptas para as 
vendas.

A cadeia do frio tem um fator muito 
importante, sendo que ela não pode de 
forma alguma ser quebrada, ou seja, do 
início que é a colheita até o consumidor 
final não pode haver interrupção 
na temperatura. Para o Engenheiro 
de Produção, MBA em Gestão da 
Qualidade e Produtividade e Mestrado 
em Tecnologia, Gerson Brião da Silva, 
a temperatura tem que ser mantida 
constantemente no ciclo que a envolve. 
“

Existe uma grande responsabilidade 
pelo profissional desta área. A cadeia 
de suprimentos fria deve ser capaz 
de sustentar de forma eficiente o 
escoamento de produtos perecíveis 
desde os pontos de origem até o consumo 
final, utilizando-se das competências 
de gestão e de infraestrutura. 
Relativo à gestão, há de se preocupar, 
principalmente, com a integração entre 
as várias fases do processo operacional, 
pois as interfaces apresentam grandes 
flutuações térmicas”, explica Gerson 
Brião. Outro grande desafio fica por 
conta da manutenção, ainda mais, 
sem contar como que ela é feita, hoje 
em dia, e a maneira como é realizada 
ocasionam em uma defasagem. Isso 
resulta em inúmeras perdas para o 
empreendimento, sem contar que 
coloca em risco à saúde humana. 

“Muitas empresas fazem o controle 
exigido pela vigilância sanitária com 
medições pontuais, geralmente de duas 
em duas horas, com anotações em uma 
planilha impressa. Esse tipo de controle 
de temperatura é cheio de falhas e coloca 
o seu negócio em risco diariamente, pois 
não dá visibilidade para o gestor. 

O ideal é ter um método de controle 
de alimentos contínuo, com medição em 
tempo real, e que envie alertas para o 
celular ou e-mail quando as temperaturas 
entrarem em estágios críticos, acima ou 
abaixo dos recomendados”, esclarece 
Lucas Almeida que é formado em 
Engenharia Elétrica pela USP. 

Medidas e conceitos também 
adotados pela empresa Trebeschi, uma 
das principais produtoras e distribuidoras 
de tomates do País. “Rastreamos 
nossos frutos desde a colheita até a 
entrega aos supermercados. Eles são 
classificados eletronicamente de forma 
rigorosa e embalados de maneira a 
atender diferentes públicos e exigências. 
Depois de passar pelo Packing House, 
são transportados sob refrigeração, 
garantindo qualidade em todo o ciclo”, 
explica o presidente Edson Trebeschi.

Depois de sair das câmaras 
frigorificadas ou das Packing Houses, 
um dos grandes problemas da quebra 
da cadeia do frio fica por conta 
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do transporte da mercadoria. De 
acordo com os registros da Anfir 
(Associação Nacional dos Fabricantes 
de Implementos Rodoviários) algo 
em torno de 3% de caminhões 
pesados e 5% dos segmentos leves e 
médios, contam com equipamento de 
refrigeração. Em países cujo incentivo 
é maior, como a Espanha, esse 
número pode chegar a 30%. É muito 
importante, o produto já sair do setor 
de armazenagem e ser transportado 
com a mesma temperatura. 

A empresa Difar está há mais de 
20 anos comercializando produtos 
nacionais e importados na CEAGESP. 
São frutas vindas de diversos países da 
América do Sul e também da Europa, 
como Chile, Argentina, Espanha 
e Portugal. Sendo que a empresa 
realiza o abastecimento de Norte a 
Sul do Brasil inteiro. Principalmente, 
atendendo sacolões e hortifrútis. E 
para transportar maçã, pera, uva, 
ameixa, por exemplo, são utilizados 
caminhões novos e seminovos. 

Porém, todos frigorificados para 
conservar e manter a qualidade durante 
o trajeto até o armazenamento em 
câmaras frias. No mesmo ramo, para o 
empresário Caetano Genaro Jr., sócio 
proprietário da empresa Nutritiva 
Importadora e Comércio de Fruta LTDA, 
com o passar do tempo, a tecnologia 
vem ajudando na comercialização, 
principalmente, na exportação. Isso, 
porque, com frotas modernas capaz 
de transportar quantidades maiores e 
com uma refrigeração adequada. 

“Nos anos 80, quando eu comecei 
a trabalhar com frutas, por exemplo, 
um caminhão de maçã que vinha da 
Argentina carregava 850 caixas. Hoje 
em dia, a carreta frigorífica transporta 
1.200 caixas de maçãs. Hoje em dia, 
nós temos facilidade de transporte 
refrigerado da Europa, o que antes 
não tinha nos anos 80 e 90”, relembra 
Caetano Genaro Jr. 

As principais marcas de caminhões, 
dependo da necessidade do cliente, 
já saem de fábricas com sistema de 
refrigeração. No caso de frotas que 
ainda não possui o recurso é preciso 
realizar uma adaptação. A Thermo 
King é uma das principais empresas de 
equipamentos do setor. 

“A capacidade de controlar a 
temperatura máxima e mínima faz 
a diferença entre as empresas que 
oferecem qualidade e aquelas que 
simplesmente dependem de fatores 
externos. Como o Brasil é um país 
em que muitas vezes temos as quatro 
estações do ano em um único dia e a 
temperatura também muda de uma 
região para a outra, a aplicação correta 
dos equipamentos de refrigeração, 
a observância de regulamentação e 
consequente fiscalização em todos os 
pontos da cadeia do frio garantirão 
a qualidade dos produtos na ponta 
final do consumo e protegerão os 
operadores da cadeia evitando 
prejuízos”, disse Dario Ferreira, Diretor 
Geral da Thermo King.

No campo, o produto é colhido e 
a próxima etapa pode variar muito. 
O alimento pode ser transportado 

de imediato ou armazenado até o 
dia do transporte. Quando estocado, 
ele fica em temperaturas baixas que 
variam dependendo da hortaliça em 
geral. Geralmente, muitas empresas 
optam por local, galpão ou qualquer 
instalação destinada à embalagem, 
denominada de Packing House. Neste 
local é realizada a recepção do item 
após a colheita, seguindo as normas 
do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento - MAPA. 

Outro detalhe importante fica por 
conta da embalagem. A maneira como 
o produto é manuseado e transportado 
conta muito. Geralmente, na CEAGESP, 
os alimentos são comercializados por 
caixas de papelão ou até mesmo a de 
madeira. Sendo que este último, além 
da fruta, verdura, legumes sofrerem 
algum tipo de danificação durante o 
trajeto, que depois será rejeitado pelo 
consumidor, segundo especialistas 
na área, este tipo de armazenagem é 
completamente arcaica e prejudicial. 
Isso porque, as caixas de madeira, 
elas deveriam ser descartáveis, para 
serem utilizadas somente uma vez e 
depois recicladas. Na verdade, o que 
acontece é que a caixa acaba sendo 
reutilizada. Em seu site, a Companhia 
de Entreposto e Armazéns de São 
Paulo ressaltou que a embalagem 
é instrumento de identificação, 
proteção, movimentação e exposição 
de frutas e hortaliças frescas. Bem 
rotulada, ela é o primeiro passo na 
construção da marca do produtor. 
Desse modo, garante o sabor, a 
aparência e a segurança alimentar do 
produto. 

Outra alternativa é apresentada 
pela Termotécnica. Líder em seu 
segmento no Brasil, a empresa trabalha 
com uma linha de conservadoras 
térmicas produzidas em EPS (isopor®), 
que contribuem para a redução do 
desperdício de alimentos em toda 
a cadeia logística, do produtor 
ao consumidor final. Funciona da 
seguinte maneira, ao armazenar 
alimentos, as conservadoras mantêm 
a temperatura, a umidade e a higiene, 
ampliando o tempo de vida (shelf-life), 
a qualidade e preservando boa parte 
dos nutrientes e o peso dos alimentos. 
Em pesquisa sobre a influência do tipo 
de material utilizado nas embalagens 
após a colheita, a Universidade da 
Califórnia, nos EUA, reforça que, 
no caso da uva, o aumento da 
temperatura é um dos aceleradores 
da maturação durante a conservação. 
Como o EPS é um conservador 
térmico, esse tempo de maturação 
é ampliado consideravelmente. 
“Com a conservadora DaColheita, as 
frutas, legumes e verduras podem 
permanecer até 20% mais tempo 
nas gôndolas dos estabelecimentos 
comerciais em comparação com 
outros tipos de embalagem”, afirma 
Nivaldo Fernandes de Oliveira, Diretor 
Superintendente.

“MUITAS EMPRESAS FAZEM 
O CONTROLE EXIGIDO PELA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
COM MEDIÇÕES PONTUAIS, 
GERALMENTE DE DUAS 
EM DUAS HORAS, COM 
ANOTAÇÕES EM UMA 
PLANILHA IMPRESSA. ESSE 
TIPO DE CONTROLE DE 
TEMPERATURA É CHEIO 
DE FALHAS E COLOCA O 
SEU NEGÓCIO EM RISCO 
DIARIAMENTE, POIS NÃO DÁ 
VISIBILIDADE PARA O GESTOR. 
O IDEAL É TER UM MÉTODO 
DE CONTROLE DE ALIMENTOS 
CONTÍNUO, COM MEDIÇÃO EM 
TEMPO REAL, E QUE ENVIE 
ALERTAS PARA O CELULAR 
OU E-MAIL QUANDO AS 
TEMPERATURAS ENTRAREM 
EM ESTÁGIOS CRÍTICOS, ACIMA 
OU ABAIXO"

 - LUCAS ALMEIDA 
ENGENHEIRO ELÉTRICA
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VANTAGENS 
DAS 
EMBALAGENS 
EM EPS PARA 
A CADEIA FRIA 
DE ALIMENTOS

A manutenção da temperatura em 
níveis adequados é fundamental na 
cadeia de abastecimento do agronegócio. 
Especialmente se pensarmos nos desafios 
logísticos de distribuição dos produtos 
e alimentos frescos – os chamados FLVs 
(frutas, legumes e verduras) – muito 
sensíveis a variações num país de 
dimensões continentais como o Brasil 
e com grandes diferenças climáticas. 
“Por suas características térmicas, o 
EPS proporciona grande estabilidade 
de temperatura, além de ser capaz de 
absorver impactos e garantir assim a 
integridade dos produtos acondicionados”, 
afirma Nivaldo Fernandes de Oliveira, 
diretor superintendente da Termotécnica, 
fabricante das conservadoras em EPS 
DaColheita.

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

No que se refere a manutenção 
do shelf-life (frescor, aspecto visual e 
qualidade nutricional), frutas, legumes 
e verduras desidratam menos, chegam 
à temperatura desejada mais rápido 
e mantêm o frio por mais tempo. Ao 

preservar os níveis de água das frutas, por 
exemplo, as soluções DaColheita também 
conservam os nutrientes, um elemento de 
saudabilidade e um diferencial importante 
neste momento em que o consumo de 
frutas em todo o mundo tem aumentando 
justamente para reforçar a imunidade em 
tempos de pandemia.

Nesta verdadeira corrida contra o 
tempo, do produtor ao consumidor, as 
soluções pós-colheita DaColheita podem 
ampliar em até 30% o shelf-life das frutas 
mantendo suas propriedades nutricionais 
por mais tempo. Certificados por testes 
em laboratórios europeus (AgroTropical 
e Frutify), em diversas culturas, 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 no transporte e 
melhorar a exposição no varejo.

Tudo isso traz grandes vantagens 
para todos os envolvidos na cadeia 
de distribuição. Para os produtores 
proporciona menor índice de devolução 
dos lotes de FLVs 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 produtos de 
qualidade, com a manutenção do preço. 
Desde a colheita até chegar à mesa 
do consumidor final, frutas, legumes 
e verduras permanecem mais frescos, 
nutritivos e saborosos. 

CONSERVADORAS DACOLHEITA MANTÊM NÍVEIS ADEQUADOS DE 
TEMPERATURA AMPLIANDO O SHELF-LIFE DE PRODUTOS FRESCOS 
EM ATÉ 30%
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JULHO COMEÇA PRODUÇÃO DE MORANGO
O morango, no maior mercado 

atacadista da América Latina, a CEAGESP, 
de acordo com a sazonalidade do produto, 
começa a ter uma produção forte no mês 
de julho e fica assim até agosto. O item está 
entre as 30 frutas mais comercializadas na 
Central de Abastecimento de São Paulo. 

Os principais Estados produtores ficam 
em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa 
Catarina e Distrito Federal. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, 

são cultivados 800 ha de morango, sendo 
a produção concentrada nos municípios 
de Piedade, Campinas, Jundiaí e Atibaia 
e municípios próximos, sendo que este 
último representa 60% da área cultivada. 

O morango é uma fruta muito utilizada 
na culinária brasileira, principalmente, 
na realização de doces. Porém, é preciso 
tomar um certo cuidado, principalmente, 
porque a fruta é uma das que mais se 
utilizam defensivos agrícolas, ou seja, 
agrotóxico. “O ideal é lavar fruta por 

fruta, lavar com água corrente e depois de 
lavadas deixar de molho em loção clorada. 
Podemos colocar uma colher de sopa de 
água sanitária própria para alimentos 
em um litro de água. Deixar de molho 
por quinze minutos e então enxaguar em 
água potável”, explica nutricionista Flávia 
Tamura.

Ela é uma das hortaliças mais consumida 
pelo brasileiro. Por possuir poucas calorias, 
é essencial para quem quer manter uma 
alimentação balanceada. “Eu gosto sem 

abusar muito de temperar, utilizo apenas 
azeite de oliva. Procuro comer antes do 
prato principal, acompanhado de uma 
salada de tomate” explica o professor de 
História, Carlos Pacheco. Entretanto, no 
período de junho, a hortaliça sofre devido 
ao tempo frio e por isso afeta diretamente 
na qualidade e no preço. No Estado de 
São Paulo, em Americana, os agricultores 
estão com dificuldades para manter o 
cultivo, com essas baixas temperaturas.

SEGUNDA 
SAFRA DE 
MILHO TEVE 
AUMENTO 
DE 73,6% NA 
PRODUÇÃO

Apesar das condições climáticas 
adversas observadas nos últimos meses, 
a produção paulista de milho deve 
apresentar aumento de 73,6% em relação 
ao ciclo anterior. A produção desta safra 
deverá alcançar 2,48 milhões de toneladas. 
Os dados são do 10° Levantamento da 
Safra de Grãos, publicado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), no 
dia 7 de julho.

O aumento expressivo deve-se à 
recuperação das lavouras em relação 
ao resultado da safra 2020/2021, 

considerado ruim com a marca de 1,42 
milhões de toneladas produzidas. As 
boas condições climáticas ocorridas 
durante o desenvolvimento das lavouras 
impulsionaram a boa produtividade em 
um primeiro momento. Todavia, a redução 
drástica das precipitações entre fevereiro 
e abril prejudicou o potencial produtivo 
da cultura. As áreas de sequeiro sofreram 
com a estiagem, mas o retorno das 
chuvas em meados de maio beneficiou o 
desenvolvimento vegetativo.

INVERNO PREJUDICA PRODUÇÃO DE ALFACE

Ela é uma das hortaliças mais 
consumida pelo brasileiro. Por possuir 
poucas calorias, é essencial para 
quem quer manter uma alimentação 
balanceada. “Eu gosto sem abusar muito 
de temperar, utilizo apenas azeite de oliva. 
Procuro comer antes do prato principal, 
acompanhado de uma salada de tomate” 
explica o professor de História, Carlos 
Pacheco. Entretanto, no período de junho, 
a hortaliça sofre devido ao tempo frio e 
por isso afeta diretamente na qualidade 
e no preço. No Estado de São Paulo, em 
Americana, os agricultores estão com 
dificuldades para manter o cultivo, com 
essas baixas temperaturas.

Os produtores reclamaram muito. Com 
o dia começando frio e esquentando até o 
fim da tarde, a hortaliça acabou sofrendo 
bastante, pois é muito sensível a essas 
mudanças”, explica Marina Marangon, 
pesquisadora do Hortifruti / CEPEA.

Segundo Marina, o clima ideal para 
a plantação teria temperaturas baixas e 
poucas chuvas, cenário costumeiro do 
inverno, quando a produtividade fica 
maior. “A alface é muito sensível, então 
muito frio ou muito calor é sempre 
prejudicial. Se não chover muito e as 
temperaturas não forem tão adversas, 
a tendência é os agricultores consigam 
recuperar a produção”, finaliza.



campo
DESEMPENHO DO CRÉDITO RURAL ALCANÇA
R$ 293,4 BI NO FECHAMENTO DA SAFRA 2021/22

SÃO PAULO É O SEGUNDO ESTADO NO RANKING 
DE EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

O estado de São Paulo foi o responsável 
por 12,8% das exportações do agronegócio 
brasileiro no mês de maio, ficando atrás ape-
nas de Mato Grosso no ranking de maiores 
exportadores. As vendas externas de São 
Paulo totalizaram US＄ 1,94 bilhões no perí-
odo.

A balança comercial do agronegócio do 
Brasil teve alta de 14,2% em relação ao mes-
mo mês de 2021, chegando ao valor de US＄ 
15,11 bilhões. O levantamento foi realizado 
com base nas informações do sistema Agros-
tat, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

A maioria das Unidades da Federação 
apresentou variação positiva nos valores 

O total das contratações de crédito rural 
na safra 2021/22 superaram em R$ 42,19 
bilhões o que foi inicialmente disponibili-
zado em junho/2021 (R$ 251,2 bilhões), se 
situando em R$ 293,41 bilhões, um aumen-
to de 19% em relação à safra anterior. O 
desempenho favorável ocorreu apesar de 
as operações de crédito rural com recursos 
equalizáveis terem permanecido suspensas 
durante quatro meses, exceto para custeio 
no âmbito do Pronaf.

Os números fazem parte do Balanço de 
Desempenho do Crédito Rural, divulgado 
nesta segunda-feira (11) pela Secretaria de 
Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).   

Segundo a SPA/Mapa, isso ocorreu por-
que, no decorrer do ano-safra, a disponibi-
lidade de recursos e concessão de financia-
mentos nas fontes livres e controladas, mas 
não equalizadas, a exemplo das LCAs e dos 
Fundos Constitucionais, respectivamente, 
superaram as expectativas.

As regiões que mais se destacaram no 
desempenho do crédito rural, em relação 
ao valor e ao aumento das contratações 
na comparação com a safra anterior foram 
Norte, com R$ 22,89 bilhões (+28%), re-
gião Sudeste, com R$ 69,95 bilhões (+24%) 
e região Nordeste, com R$ 26,72 bilhões 
(+23%). As regiões Nordeste e Sul se des-
tacam por apresentarem maior número de 
contratos, se situando, respectivamente, 
em 735.776 e 578.338, que correspondem 
a 71% do total de contratos.

O aumento da demanda por crédito 
rural na safra 2021/2022 foi determinado 
principalmente pelo baixo nível das taxas 
reais de juros do crédito rural, negativas na 
maior parte do período, além dos estímulos 
de mercado, caracterizados pela elevação 
de preços dos produtos agropecuários. 

O total do crédito rural concedido aos 
pequenos e aos médios produtores se si-
tuaram em R$ 33,62 bilhões (+13%), no 
âmbito do Pronamp, e em R$ 40,17 bilhões 
(+21%) no âmbito do Pronaf, sendo de R$ 
219,61 bilhões (+20%) para os demais pro-
dutores. 

O fato de as operações subvencionadas 
de custeio, para os produtores familiares, 
não terem sido suspensas, somado ao au-
mento da participação dos recursos livres 
no financiamento aos demais produtores, 
contribuíram para que o total dos financia-
mentos de custeio atingisse R$ 160 bilhões 
(+19%). Em relação aos investimentos, o 
aumento foi de 7%, se situando em R$ 
78,86 bilhões.

Entre os destaques estão os financia-
mentos de investimento realizados no âm-
bito do Programa para Redução da Emissão 
de Gases de Efeito Estufa na Agricultura 
(Programa ABC), R$ 3,07 bilhões (+41%) e 
do Programa de Financiamento à Agricultu-
ra Irrigada e ao Cultivo Protegido (Proirriga), 
R$ 1,07 bilhão (+34%). Dentre os Fundos 
Constitucionais, destaca-se o crescimento 
de 37% nos financiamentos realizados ao 
amparo do FNE.

O diretor da Política de Financiamen-
to ao Setor Agropecuário, Wilson Vaz de 
Araújo, destaca a importância da LCA para 
o funding do crédito rural, sobretudo para 
os grandes produtores, pois a utilização de 
recursos dessa fonte, cujas taxas de juros 
são livres, aumentou de R$ 38,52 bilhões 
na safra 2020/21 para R$ 57,81 bilhões 
(+50%) na safra 2021/22, respondendo por 
20% das contratações totais. Além disso, a 
contribuição da Poupança Rural Livre para 
o funding do crédito rural, teve contrata-
ções de 47,88 bilhões, o equivalente a 16% 
das contratações totais.  

economia e exportação

exportados, muito influenciados pelos pre-
ços médios de exportação dos produtos do 
agronegócio.

O volume de produtos do agronegócio 
exportados pelo Brasil teve uma queda de 
13,4% em maio, na comparação com o mes-
mo período de 2021. O crescimento do va-
lor exportado pelo Brasil em 2022 ocorreu 
devido à alta do índice de preços das com-
modities, que foi de 27,5%.

 As exportações do agronegócio brasilei-
ro somaram, de janeiro a maio de 2022, US＄ 
63,62 bilhões, com uma alta de 29,0% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
O valor é recorde para o período, ultrapas-
sando a melhor marca anterior, registra-
da entre janeiro e maio de 2021, com US＄ 
49,33 bilhões.

O estado de São Paulo ficou em segundo 
lugar em valor exportado, com participação 
de 14,7% no acumulado do ano e somatório 
de US＄ 9,34 bilhões, ficando atrás apenas de 
Mato Grosso, que apresentou a cifra de US＄ 
13,94 bilhões, com participação de 21,9%.  

Os cinco maiores setores exportadores 
do agronegócio entre janeiro e maio de 
2022 foram: complexo soja (46,7% de par-
ticipação); carnes (15,5% de participação); 
produtos florestais (10,7% de participação); 
café (6,1% de participação); e complexo su-
croalcooleiro (5,1% de participação).
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MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 É O 
CAMINHÃO QUE MAIS VALORIZOU 
NO MERCADO BRASILEIRO

O Mercedes-Benz Atego 2426 acaba 
de ser consagrado como o caminhão 
mais valorizado entre todos os modelos 
e marcas do mercado. O reconhecimento 
que também assegurou ao modelo o 
título na categoria de semipesados, é 
resultado do maior valor de revenda 
confirmado pelo prêmio “Selo Maior 
Valor de Revenda – Veículos Comerciais 
2022”.

Na edição deste ano, foram analisados 
os preços médios dos veículos zero 
quilômetro, praticados em maio de 2019, 
comparando-os com os preços praticados 
em maio de 2022, ou seja, após três anos 
de uso.

O semipesado da montadora 
alemã não foi o único a se destacar na 
premiação. Neste ano, o Mercedes-Benz 
Accelo 1016 também voltou a conquistar 
o selo de maior valor de revenda na 
categoria “Caminhão Leve”, repetindo 
assim a conquista de 2019 e 2020. 

“O levantamento da AutoInforme 
apontou uma valorização de 50,9% 
para o Atego 2426 depois de três anos 
de uso e de 44,4% para o Accelo 1016”, 
diz Jaqueline Neves, gerente sênior de 
Vendas Caminhões Regional São Paulo da 
Mercedes-Benz do Brasil. 

“É um orgulho conquistar um 
reconhecimento tão importante como 
esse, num segmento bastante competitivo 
como o de caminhões. O valor de 
revenda é um diferencial dos produtos 
da nossa marca que ganha relevância no 

mercado de usados e seminovos. Com 
essa premiação, o cliente mostra que 
leva esse fator em conta quando escolhe 
um Atego ou um Accelo, sabendo que 
seu investimento será bem aplicado”. 
Segundo a executiva, os caminhões 
Mercedes-Benz são reconhecidos 
pelo ótimo valor de revenda porque 
efetivamente a marca entrega aquilo que 
promete ao cliente. 

“Quem compra um caminhão do 
nosso portfólio, seja um Accelo, Atego, 
Axor, Actros ou Arocs, sabe que obterá um 
excelente produto em qualidade, força, 
desempenho, robustez, durabilidade, 
conforto, tecnologia e segurança. Além 
disso, nossos caminhões asseguram 
economia no consumo de combustível e 
baixo custo operacional para o frotista e o 
autônomo, daí o ótimo valor de revenda, 
com facilidade para revender”, afirma 
Jaqueline Neves.

“O maior valor de revenda dos nossos 
caminhões logicamente deve-se também 
à confiabilidade dos clientes na nossa 
marca”, ressalta Jaqueline Neves. “Somos 
os primeiros fabricantes do Brasil, há 65 
anos, e Top of Mind em caminhões no 
mercado brasileiro. Quem vê a estrela 
de três pontas na grade frontal sabe 
que pode investir porque terá qualidade 
e rentabilidade em sua atividade de 
transporte e um excelente valor de 
revenda, para quando precisar renovar 
sua frota”.



INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA É 
INDISPENSÁVEL PARA A EFICIÊNCIA 
DAS TRANSPORTADORAS

VENDA DE CAMINHÕES 
NO BRASIL CRESCE 
5,27% EM JUNHO

IVECO JÁ 
PRODUZIU MIL 
DAILY 35-160 COM 
MOTOR EURO 6

A venda de caminhões cresceu 
5,27% no Brasil em junho. Foram 
emplacadas 10.862 unidades, ante as 
10.318 registradas em maio. Porém, na 
comparação do acumulado de 2022 com 
o mesmo período de 2021, houve queda 
de 1,22%. Ou seja, nos cinco primeiros 
meses deste ano o setor vendeu 57.310 
caminhões novos, ante os 58.017 do 
mesmo período do ano passado.

Do mesmo modo, houve retração de 
2,1% na comparação de junho deste ano 
com junho de 2021. Ou seja, quando 
foram emplacados 11.095 caminhões. Os 

dados foram divulgados no dia 5 de julho 
pela Fenabrave, a federação que reúne as 
associações de concessionárias de veículos 
do Brasil.

Presidente da Fenabrave, Andreta Jr. 
diz que inicialmente a previsão é de que 
as vendas do ano iriam crescer 7,3%. Isso 
na comparação com 2021, quando foram 
emplacados 127.357 caminhões. Porém, 
diante dos resultados parciais, a Fenabrave 
refez as projeções. Agora, a expectativa é 
de que as vendas fiquem parecidas com 
as do ano passado. Segundo Andreta Jr., o 
motivo é a continuidade da falta de peças 

e outros componentes. Um ponto de 
preocupação é a tendência de antecipação 
de compras no segundo semestre. Isso 
porque em janeiro entra em vigor a nova 
lei de controle de emissões. Assim, é 
possível que as transportadoras renovem 
suas frotas antes do fim do ano.

Dessa forma, poderiam evitar os 
reajustes de preços. Afinal, para atender 
ao Proconve P8, os caminhões novos vão 
receber mais equipamentos. Com isso, a 
estimativa das fabricantes é de aumento 
de custos. Como resultado, as tabelas 
devem subir, em média, de 20% a 30%.

A Iveco já produziu mil unidades do 
Daily 35-160 com motor Euro 6 no Brasil. 
Com isso, a fabricante é a primeira a 
conquistar essa marca com um veículo 
de carga no País. Conforme a empresa, a 
linha Daily 35 é seu carro-chefe de vendas 
no mercado brasileiro. A atualização visa 
atender as novas regras de emissões de 
poluentes. De acordo com o diretor de 
Marketing e Portfólio de Produtos da 
Iveco para a América Latina, Bernardo 
Brandão, houve evolução também em 
ternos de segurança e conforto.

Os motores atualizados chegaram à 
linha Daily em dezembro de 2021. Com 
isso, os modelos Daily 30 e Daily 35 já 
estão enquadrados nas novas regras 
para veículos comerciais com peso 

bruto total (PBT) de até 3,5 toneladas. O 
chamado Proconve P8 passou a valer em 
1º de janeiro de 2022. Segundo a Iveco, 
os novos motores são mais fortes que os 
anteriores.

Ou seja, o 3.0 do Iveco Daily 35-160 
ganhou 10 cv. Fornecido pela FPT, o F1C 
MAX de quatro cilindros gera 160 cv de 
potência às 3.000 rpm. O torque, de 39 
mkgf, fica disponível entre 1.600 e 2.900 
rpm. Além de injeção eletrônica common 
rail, há turbo de geometria variável 
(VGT). No mesmo sentido, o motor 
recebeu um novo tipo de catalisador 
(SCR) e sistema de recirculação dos 
gases do escape (EGR).

Conforme a fabricante, isso permitiu 
a redução de 3% no consumo de diesel. 

Outros 3% são garantidos por melhorias 
feitas, por exemplo, no desenho, o que 
melhorou a aerodinâmica. De acordo 
com a marca, outro destaque é o chassi, 
feito com barras de 5 mm. Com isso, a 
capacidade de carga foi ampliada em 
200 quilos (PBT Técnico). Portanto, o 
Iveco Daily 35-160 agora tem 4.400 
kg de PBT. Além disso, a cabine foi 
atualizada. O volante foi redesenhado 
e ganhou botões para comandos do 
computador de bordo e do sistema de 
som. No mesmo sentido, o painel de 
instrumentos tem novo grafismo. Outro 
destaque é o multimídia com tela de 3,5 
polegadas. O sistema permite checar os 
principais dados de funcionamento do 
modelo em tempo real.

RESULTADO DA CEAGESP NOS TRÊS PRIMEIROS MESES SUPEROU 
EM MAIS DE R$ 13 MILHÕES O MESMO PERÍODO DE 2021. EBITDA 
SUPEROU R$ 20 MILHÕES 
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O machine learning é uma prática que 
tem sido utilizada em diversos segmentos 
das organizações e um dos principais é o 
setor logístico. Por causa dos benefícios 
proporcionados pela ferramenta, ela 
também tem se tornado indispensável 
para aprimorar a inteligência logística 
nas empresas. Para quem ainda não está 
familiarizado, o termo originário da língua 
inglesa significa aprendizado de máquina. 
Desse modo, a metodologia refere-se 
à ideia de máquinas serem capazes de 
aprenderem sozinhas por meio da análise 
de um grande volume de dados.

Mas, como as máquinas conseguem 
ter acesso e, assim, analisar um grande 
volume de dados? Isso é feito por meio do 
Big Data. Segundo Alexandre Simamura, 
gerente de customer success e operações 
da logtech goFlux, ao contar com tamanha 
quantidade de informações, as máquinas 
terão mais facilidades em identificar 
padrões e desenvolver conexões entre 
os dados. “Além disso, elas serão mais 
capazes de executar diversas tarefas sem 
precisar da ajuda humana”, diz.

O machine learning pode ocorrer em 
duas fases. Primeiramente, há uma etapa 
supervisionada na qual o ser humano 
controla a entrada e a saída de dados. 
Além disso, ele ajuda no treinamento da 
máquina ao fazer comentários em relação 
às previsões. Posteriormente, na categoria 
não supervisionada, os algoritmos aplicam 
o que aprenderam e passam a ser capazes 
de realizar diversas atividades sem 
qualquer auxílio externo.

Falando especificamente do setor 

de logística, as aplicações são diversas e 
beneficiam vários processos no segmento. 
Focando em precisão de demandas, por 
meio da análise de um amplo volume 
de dados, torna-se possível identificar 
padrões com bastante exatidão. “Nesse 
contexto, as empresas terão mais 
assertividade para fazerem a previsão 
de demandas. Com isso, torna-se mais 
fácil para a tomada de decisão com 
segurança e que realmente contribuam 
para o crescimento do negócio”, destaca 
Simamura.

Outro ponto fundamental é a gestão 
de estoque, pois ao realizar a previsão 
das demandas, as empresas terão mais 
facilidade na organização. Nesse momento 
é comum surgir a seguinte dúvida: por que 
isso acontece? Por meio da coleta de um 
amplo volume de dados, torna-se possível 
verificar as mercadorias que apresentam 
mais saídas e as que apresentam 
menos. Dessa maneira, a companhia 
poderá priorizar a compra de produtos 
com maior demanda, o que ajudará a 
mesma a aproveitar as oportunidades de 
venda e também aproveitar os recursos 
financeiros.

Ainda segundo Simamura, o 
aprendizado de máquina também poderia 
ajudar muitas empresas a fazerem a 
manutenção dos seus veículos de frota no 
momento exato. “Essa característica pode 
otimizar a produtividade do setor logístico, 
pois as manutenções acontecerão de 
forma a não prejudicar as atividades”, 
reforça.
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COMO NÃO 
ERRAR NA HORA 
DE CALCULAR O 
FRETE

A oferta de fretes de cargas, no Brasil, 
encerrou 2021 com um aumento de 37,6% 
quando comparado ao ano de 2020. O 
motivo, segundo a 6ª edição do “Relatório 
FreteBras – O Transporte Rodoviário 
de Cargas”, é o avanço da digitalização 
em meio à pandemia da Covid-19, 
responsável por impactar de maneira 
positiva o segmento de transportes e 
logística como um todo. A tendência é que 
o setor cresça ainda mais, com direito a 
drones, caminhões autônomos, same day 
delivery, gestão inteligente e tecnologias 
para a segurança de dados.

Frente a essa realidade, e com clientes 
cada vez mais imediatistas visando 
agilidade, mas sem deixar de lado a 
eficiência, a qualidade e custos reduzidos, 
um assunto vem ganhando corpo nas 
empresas para garantir o equilíbrio dos 
custos no segmento logístico: reduzir 
erros humanos, bem como aumentar 
a lucratividade das vendas: trata-se da 
auditoria de fretes.

Tudo porque, de tempos em tempos, 
segundo o que consta em contrato, as 
transportadoras fazem o envio de pré-
faturas para as empresas. Tais documentos 
são como um “espelho” da cobrança e 
servem para a autenticação da fatura que 
será enviada para posterior pagamento. O 
ideal é que a conferência desses espelhos 
seja feita à medida que eles vão sendo 
enviados, o que evita acúmulo de trabalho 
ou atrasos em contestações. E este é 
justamente o trabalho das auditorias de 
fretes.

Por ajudar os embarcadores, que 
são as pessoas (físicas ou jurídicas) 
responsáveis por contratar o frete 
terceirizado, a identificar as falhas de 
cobranças por parte das transportadoras, 
e em alguns casos até corrigir erros 
operacionais que podem causar prejuízos, 
tal tarefa, que tem seu ponto de atenção 
diretamente nos pagamentos, tem vários 
benefícios: checar duplicidades; se os 
serviços entregues estão em consonância 
com o que foi preliminarmente acertado 
em contrato; o cumprimento das tabelas 
e regras; o impedimento de cobranças 
erradas; e um controle assertivo e em 
tempo real do andamento de todo o 
trabalho.

Outra vantagem, como explica Rodrigo 
Fávero, CEO da Everlog, especializada na 
gestão de fretes com foco na redução 
de custos com uso de Sistemas de 
Gerenciamento de Transportes (TMS), é 
o impedimento do pagamento indevido 
de tributos, bem como a perda de prazos, 
tendo, portanto, um maior nível de 
compliance fiscal.

Além disso, com a solução é possível 
ampliar a qualificação do transporte: 
“Com ela, o gestor passa a ter um controle 
sobre quais empresas têm melhor 
avaliação, elevando o nível de toda a sua 
cadeia logística”, informa.

NOVA LINHA VOLVO 
FH CONTA COM TRÊS 
MODELOS DIFERENTES 
DE FARÓIS

Em outubro do ano passado, a Volvo 
iniciou a produção da nova linha de 
caminhões FH, FM e FMX no Brasil. Os 
novos caminhões trouxeram uma série de 
mudanças em relação à geração anterior, 
especialmente em melhoria da eficiência 
de combustível.

Entre as mudanças mais perceptíveis 
externamente estão a nova dianteira, 
mais arredondada que a versão anterior 
do modelo, para melhor aerodinâmica, e 

também os novos faróis, com linhas mais 
finas e integradas ao para-choque do 
caminhão.

Os novos faróis foram projetados 
em forma de V, e foram movidos para 
que se alinhassem com as linhas das 
portas da cabine. Por conta dessa 
mudança, os indicadores de direção, 
piscas, foram movidos para as portas, 
melhorando a aerodinâmica. Na nova 
versão, os caminhões podem receber 

três tipos diferentes de faróis, sendo um 
com lâmpadas halógenas, que tem um 
formato maior na base, e dois faróis com 
tecnologia LED. Em todas as três versões 
existem luzes diurnas em LED, o famoso 
DRL, e nas versões LED há uma tecnologia 
anti-ofuscamento.

Essa tecnologia detecta outros veículos 
que venham em sentido contrário, e reduz 
a iluminação dirigida a eles de forma 
automática.

SCANIA 
CHEGA AOS 
65 ANOS COM 
PROMESSA DE 
ELETRIFICAÇÃO

A Scania comemora 65 anos no 
Brasil, lança edição comemorativa e 
exibe as novas instalações e promessas 
de eletrificação para o futuro no 
mercado nacional. A fabricante 
sueca destaca seu sistema global de 
produção com a entrega da ampliação 
da fábrica de motores e de um novo 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. 
O presidente e CEO da marca na 
América Latina, Christopher Podgorski, 
confirmou que as ações estão dentro 
do ciclo de investimento (2021-2024) 
no montante de R$1,4 bilhão, recurso 
dedicado à atualização e modernização 
do parque industrial e desenvolvimento 
de tecnologias alternativas. Quanto aos 
híbridos e elétricos, produtos que já 
circulam no mercado europeu, o cliente 
no Brasil terá que esperar um pouco 
mais. Mas a decisão de vender está na 
rota da empresa.

O executivo destaca que a primeira 

barreira que deve ser vencida é a do 
custo. O cliente de hoje não paga 
por isso, pela tecnologia dos "carros 
elétricos". Podgorski também reconhece 
que não há uma linha de incentivo por 
parte dos fabricantes para abordagem 
do tema. Dois produtos, no Velho 
Continente, entre 26 e 48 toneladas, 
já rodam por cerca de 50 Km no modo 
limpo (100% elétrico).

Por aqui, os novos motores 
reformulados para seguir as normas 
do Proconve 8 atenderão inicialmente 
os mercados de exportação. As demais 
regiões na América Latina, inclusive o 
Brasil, também serão contempladas 
gradativamente, conforme a estratégia 
de implementação da solução de cada 
mercado.
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