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PrinciPal causa do desPerdício de 
alimentos é o transPorte ineficiente
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HORTifRuTi iNOva NO 
PONTO dE vENda aO 
adOTaR ETiquETaS 
ElETRôNicaS da Oki 
BRaSil

a tecnologia está cada vez mais 
presente em nosso cotidiano, 
inclusive contribuindo para uma 
renovação no ponto de vendas, 
enriquecendo a experiência do 
consumidor. ao chegar a um 
supermercado, por exemplo, 
vamos até as prateleiras onde 
os produtos estão expostos, 
verificamos se o preço nos 
agrada, nos direcionamos até o 
caixa e esperamos que o valor da 
mercadoria cobrado seja o mesmo 
exibido. nem sempre é o que 
acontece.

para evitar este tipo de 
transtorno para seus clientes, 
ganhar uma enorme agilidade 
no controle e atualização de 
preços de seus produtos, e 
ainda criar uma nova mídia 
para veicular informações e 
marketing de seus produtos, a 
Hortifruti, maior rede varejista 
de hortifrutigranjeiros do brasil, 
acaba de adquirir as soluções 
de etiquetas eletrônicas da oKi 
brasil, que serão implantadas 
em todas as suas lojas. além 
da atualização dinâmica e com 
gestão centralizada, as etiquetas 
serão usadas para destacar 
promoções e falar mais dos 
produtos, por exemplo, falando 
das propriedades antioxidantes 
de frutas, dos benefícios de cada 
alimento e muito mais.

TOTaliNE diSPONiBiliza 
TécNicaS PaRa 
REfRigERaçãO E 
cONgElamENTO dE 
alimENTOS

fabricante de centrais de 
refrigeração para supermercados 
e centrais de abastecimento, a 
totaline desenvolve projetos e 
realiza instalações, baseando-se 
sempre na máxima eficiência e 
baixo consumo energético.

a empresa projeta, comercializa, 
instala e presta assistência técnica 
às unidades de refrigeração 
comercial. presente em todo 
país, a totaline se destaca em 
refrigeração comercial com a 
venda de câmaras frigoríficas e 
equipamentos tipo “plug in” como 
máquinas de gelo, refrigeradores 
e freezers.

A Câmara Frigorífica é fabricada 
em painéis termoisolantes pré-
fabricados, leves para o manuseio 
e com boa resistência mecânica, 
permitindo montagem rápida, 
fácil e limpa.

FAltAM INFORMAÇões e INceNtIvOs sOBRe 
cAdeIA dO FRIO NA lOgístIcA de AlIMeNtOs

O termo cadeia do frio é co-
mum entre profissionais do setor 
de refrigeração e mercados adja-
centes. Porém, ainda há muita 
falta de informação, incentivos e 
legislações que a norteiem. Para 
esclarecer, cadeia do frio é o con-
trole de temperatura em todo 
processo de um produto: desde 
o momento em que o alimento é 
colhido, o boi abatido ou o sor-
vete processado até o momento 
em que é consumido. Também 
se aplica em outras indústrias, 
como medicamentos e insumos 
que necessitam de controle de 
temperatura.

Apesar da importância des-
te controle de temperatura para 
a vida humana, o tema merece 
maior destaque entre governantes 
e muitos elos da cadeia, além de 
ser um enigma para os consumi-
dores. De acordo com os registros 
da Anfir (Associação Nacional 
dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários) em 2013, em torno 
de 3% de caminhões pesados e 
5% de caminhões leves e médios, 
contam com equipamento de re-
frigeração. Em países cujo incen-
tivo é maior, como a Espanha, 

esse número pode chegar a 30%.
O assunto, que deveria ser 

claro para a população gera dúvi-
das até para pessoas do setor. Um 
exemplo típico: muitos enten-
dem que o caminhão frigorífico 
serve para baixar a temperatura 
do produto, quando na verda-
de ele é projetado somente para 
manter a temperatura da carga, 
seja ela fria ou quente. O proble-
ma da carga não chegar ao des-
tino com a temperatura correta 
pode ter se iniciado justamente 
devido à temperatura do produto 
no início do carregamento.

E não há nenhum regulamen-
to para o setor, mas sim normas. 
A ABNT NBR 14.701 explica as 
responsabilidades de cada parte 
envolvida na operação. Porém, 
existe há mais de dez anos e uma 
atualização já se faz necessária, 
visto que se trata de um setor em 
constante evolução. Empresas de 
toda a cadeia sentem necessida-
de de legislação e um órgão com 
autonomia para auditar e autuar 
havendo assim maior padroniza-
ção, o que ajudaria a diferenciar 
as empresas mais preocupadas 
com a cadeia do frio.

Para que todo o processo seja 
feito da forma correta, alguns 
itens se tornam necessários: o 
caminhão deve ser dimensiona-
do para acondicionar a carga na 
temperatura requerida; o trans-
portador deve seguir as boas 
práticas, como a utilização de 
cortinas plásticas e check list de 
viagem antes do carregamento.

A infraestrutura também 
precisa ser pensada. Nossos ca-
minhoneiros sofrem diariamente 
com a falta de locais para descan-
so, pois as estradas não têm pon-
tos dedicados à pernoite, menos 
ainda pontos que considerem 
deixar as unidades de refrigera-
ção ligadas durante a noite sem 
perturbar o sono dos motoristas. 
O cenário ideal seria uma área 
reservada aos veículos com equi-
pamentos de refrigeração, como 
acontece em algumas paradas nos 
Estados Unidos, além de melho-
rias em estrada, tempo de espera 
em fronteiras e outros itens que 
diminuem o custo, estimulando 
o investimento dos transportado-
res e melhorando a qualidade do 
sono dos motoristas.

Infelizmente o mercado, que 

se move a passos lentos, só vai 
mudar quando toda a indústria, 
nossos governantes e órgãos pú-
blicos direcionarem a atenção 
devida ao transporte refrigerado. 
É de suma importância levantar-
mos a bandeira da refrigeração 
buscando melhorias operacionais 
para resultar em alimentos mais 
saudáveis e de melhor qualida-
de em casa e menor desperdício 
de carga na indústria (de acordo 
com a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agri-
cultura, 1,3 bilhão de toneladas 
de alimentos vai ao lixo por ano). 
Está mais do que na hora da in-
dústrias alimentícia, farmacêu-
tica, floriculturista, hortifrúti e 
muitas outras se articularem para 
buscar a excelência no transporte 
e também procurar conscientizar 
nossos consumidores para que 
eles saibam exigir as melhores 
práticas das empresas e, assim, 
haja um reflexo na qualidade de 
vida de todos.

RobeRto HiRa é executivo de 
contas da tHeRmo King do bRa-
sil, empResa de equipamentos 
paRa RefRigeRação no setoR de 
tRanspoRtes
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Saiba mais:
brasil.gov.br/brasil-de-resultados/infraestrutura

BANDEIRA TARIFÁRIA VERDE
MAIS ECONOMIA 

PARA TODO MUNDO

:

.

E isso só aconteceu porque 
todos fi zeram a sua parte. O Brasil 
construiu novas usinas de energia 

renovável. Você ajudou com 
o consumo consciente e combate ao 

desperdício. E a natureza mandou mais 
chuvas, enchendo os reservatórios   

Consumo consciente. Nossa melhor
bandeira por um mundo sustentável

eMBAlAgeNs eM 2015 NO etsp

Descrição

Toneladas
Madeira
Papelão
Plástico
Saco 

Total embalagens

Volume por setor e número de embalagens por tipo de embalagem por setor em 2015

Diversos

401.670
143.762

1.798.934
73.064

11.458.096

13.473.856

Frutas

1.734.480
73.163.330
51.838.582

8.677.747
0

133.679.660

Legumes

890.681
20.207.885
21.439.665
4.619.664

4.243.111

50.510.325

Verduras

248.891
16.607.646

57.842
3.607.277
3.378.825

23.651.590

Total

3.275.722
110.122.623

75.135.023
16.977.752

19.080.032

221.315.431

Descrição

Toneladas
Madeira
Papelão
Plástico
Saco 

Total embalagens

Proporção % do volume por setor e número de embalagens por tipo de embalagem por 
setor em 2015

Diversos

12
1

13
1

85

6

Frutas

53
55
39

6
0

60

Legumes

c
40
42

9
8

23

Verduras

8
70

0
15
14

11

Total

100
50
34

8
9

100

Todos os anos, desde 
2004, o engenheiro 
agrônomo Hélio Satoshi 
Watanabe do Centro 
de Qualidade, Pesquisa 
e Desenvolvimento da 
CEAGESP entrevista os 
principais atacadistas 
de todas as frutas e 
hortaliças comercializadas 
no ETSP, para levantar 
a proporção % dos 
tipos (madeira, plástico, 
papelão, sacaria) de 
embalagem utilizados 
para cada produto e 
variedade. Ele utiliza 
os dados do SIEM – 
Sistema de Informação 
e Estatística de Mercado 
para calcular o número 
de embalagens para cada 
produto. 

Resultados
A madeira é a matéria prima de 
50% das embalagens e frutas e 
hortaliças no ETSP, sendo mais 
utilizada nas verduras (70%) e 
nas frutas, principalmente citros e 
banana (55%). Uma grande parte 
das embalagens de madeira pelo 
setor de legumes (60%) e verdura 
(90%) é reutilizável (caixa K e en-
gradado). A madeira no setor de 
frutas é mais utilizada como em-
balagem retornável (com a marca 
do dono) em citros, banana, uva 
rosada e abacaxi. A madeira retor-
nável representa 29% do total das 
embalagens de frutas.
O papelão á a matéria prima de 
39% das embalagens de frutas e 
de 42% dos legumes e de 34% do 
total das embalagens.
O plástico é a matéria prima de 
15% do setor das verduras, de 9% 
dos legumes, de 6% das frutas, de 
1% dos diversos e de 8% do total 
das embalagens comercializadas 
em 2015. tempo de retorno de 
uma embalagem retornável gira 
em torno de 7 dias.

centRo de qualidade, pesquisa e desenvolvimento da ceagesp



Em 2013, as embalagens articuladas 
para frutas desenvolvidas pela Embrapa 
Agroindústria de Alimentos (RJ), pelo 
Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 
e Instituto de Macromoléculas (IMA) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) ganharam o maior prêmio do 
design mundial - o iF Design Award – 
na categoria Packaging Design. O selo 
iF pode ser colocado nas embalagens das 
frutas para afirmar a qualidade reconhe-
cida internacionalmente. 

Luiz Carlos do Carmo Motta, do 
INT - Divisão de Desenho Industrial – e 
Antonio Gomes, pesquisador da Embra-
pa, explicam como a evolução da cadeia 
de abastecimento de hortifrutis pode re-
duzir a insegurança alimentar no Brasil 
e como as caixas anatômicas para frutas 
colaboram neste processo. “Alimentos 
perdidos ou desperdiçados geram, no 
mínimo, graves problemas e custos so-
ciais, ambientais e econômicos”, afirma 
Motta.

embalagens podem 
RevolucionaR 
cadeia de 
abastecimento
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Jornal Entreposto - Por que 
desperdiçamos tanto alimento 
produzido no Brasil e qual é a 
principal causa dessa perda?
Antonio Gomes - Entre as 
principais causas destaca-se o 
manuseio inadequado no campo, 
classificação não padronizada, 
comercialização de produtos a 
granel, embalagens impróprias, 
excesso de “toques” nos produ-
tos por parte dos consumidores, 
veículos super carregados, estra-
das deficientes e o acúmulo de 
produtos nas gôndolas de expo-
sição no varejo. O transporte é, 
possivelmente, a principal causa 
dos danos mecânicos, cuja inten-
sidade varia com a distância a ser 
percorrida e o tipo de produto 
transportado, entre outros fato-
res. Em se tratando de um país 
com dimensões continentais, 
transportar frutas e hortaliças, 
que são altamente perecíveis, em 
estradas ruins e caminhões sem 
refrigeração, permite que as per-
das aumentem substancialmente 
nessa parte da cadeia produtiva. 
O que se verifica ainda é que são 
poucos os hortifrutícolas que 
são transportados sob refrigera-
ção. A maioria dos produtores 
não possui condições financeiras 
para transportar seus produtos 
em caminhões próprios e com 
refrigeração. As embalagens são, 
em geral, utilizadas acima da 
sua capacidade, devido à prática 
costumeira de cobrança da carga 
em função do peso total ou pelo 
número total de volumes trans-
portados.

Jornal Entreposto - Quais 
são as consequências que o 
enorme desperdício de alimen-
tos acarreta para o Brasil? 
Luiz Carlos - Segundo levan-
tamentos que fizemos, basea-
dos em dados da Embrapa e da 
FAO, o Brasil é considerado um 
dos dez países que mais desper-
diçam comida em todo o mun-
do, com cerca de 30% da pro-
dução praticamente jogados fora 
na fase pós-colheita. As perdas 
no Brasil correspondem em mé-

dia a 30% dos frutos e 35% das 
hortaliças na pós-colheita. Este 
desperdício talvez pudesse re-
duzir significativamente a inse-
gurança alimentar no Brasil. De 
acordo com a Pesquisa Suple-
mentar de Segurança Alimentar 
(PNAD) 2013 do IBGE, naque-
le ano, 52 milhões de pessoas 
residentes em 14,7 milhões de 
domicílios apresentavam algu-
ma restrição alimentar ou, pelo 
menos, alguma preocupação 
com a possibilidade de ocorrer 
restrição, devido à falta de re-
cursos para adquirir alimentos. 
Além do aspecto social, existe o 
lado econômico. Estas perdas ao 
longo da cadeia produtiva repre-
sentam 1,4% do PIB brasileiro. 
Aos custos econômicos somam-
-se os custos ambientais. A FAO 
avalia que quanto mais tarde um 
produto alimentar se perde na 
cadeia produtiva, maiores são 
as consequências ambientais, já 
que ao custo inicial da produção 
devem ser adicionados os custos 
ambientais incorridos durante 
o processamento, transporte, 
armazenamento e utilização. 
Contudo, devem ser adiciona-
dos também os custos com os 
descartes, que quase sempre, são 
feitos incorretamente. Ou seja, 
alimentos perdidos ou desperdi-
çados geram, no mínimo, graves 
problemas e custos sociais, am-
bientais e econômicos.

JE - As embalagens anatômicas 
desenvolvidas pela Embrapa, 
INT e IMA são recicláveis e/ ou 
retornáveis?
Luiz Carlos - As embalagens 
podem ser recicladas e/ou podem 
ser feitas com material reciclado. 
Como fizemos embalagens para 
morangos, palmito de pupu-
nha, caquis, mangas e mamões 
papaya, dividimos estas embala-
gens em 3 grupos: embalagens 
articuladas para caquis, mangas 
e papayas; embalagens para mo-
rangos feitas com PET; embala-
gens para pupunha minimamen-
te processado feitas com papel 
cartão e cobertura de PET. As 

embalagens articuladas são com-
postas por uma base comum a 
todos os frutos (nos tradicionais 
tamanhos 200x200, 300x200, 
300x400, 400x600) e bandejas 
anatômicas, feitas obedecendo às 
necessidades, formatos e texturas 
de cada fruto. Assim, as bases po-
dem ser retornáveis e as bandejas 
serem colocadas nos pontos de 
venda. As bases podem ser feitas 
com material compósito tendo 
como carga resíduos de fibras 
vegetais ou resíduos de rochas 
minerais. Aproveitam-se assim 
resíduos que poderiam gerar pro-
blemas ambientais.

JE – Como e quando produtores 
e outros agentes da cadeia terão 
acesso às embalagens?
Luiz Carlos - Atualmente, 
existem quatro empresas no Bra-
sil que assinaram contratos de 
transferência de tecnologia para 
poderem produzir as embala-
gens. Estamos, no momento, em 
fase final da tramitação jurídico-
-burocrática para uso dos moldes 
feitos pelo projeto por estas in-
dústrias. As indústrias interessa-
das em produzir as embalagens 
entram em contato com o INT, 
IMA ou Embrapa. Alguns docu-
mentos são exigidos, como prova 
de capacidade de produção, ca-
pacidade instalada, situação fiscal 
sem pendências, contrato social, 
etc. Aprovados os documentos, a 
empresa recebe um contrato para 
avaliação pela sua área jurídica, 
em que se compromete a pagar 
um pequeno percentual sobre o 
lucro líquido da venda das emba-
lagens, a título de royalties, para 
o INT, IMA e EMBRAPA. Assi-
nado o contrato, a empresa pode 
começar a produzir em escala.

JE - Quais serão as próximas fru-
tas que receberão um protótipo 
desse tipo embalagem?
Luiz Carlos - Uma das em-
presas que assinou o contrato de 
transferência de tecnologia tem 
interesse em produzir embala-
gens para pêssegos, nêsperas e 
outros frutos.

quAtRO INdústRIAs já estÃO se 
pRepARANdO pARA pROduzIR As 
cAIxAs ANAtôMIcAs

O transporte é, possivelmente, 
a principal causa dos danos 
mecânicos, cuja intensidade varia 
com a distância a ser percorrida e 
o tipo de produto transportado, 
entre outros fatores.

“
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Receita agRícola podeRia 
dobRaR se não fossem os 
gaRgalos logísticos
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O transporte e manu-
seio são responsá-
veis por 50% das 
perdas de alimentos 

produzidos no Brasil. Os garga-
los logísticos mais relevantes na 
distribuição de produtos horti-
frutigranjeiros estão no setor de 
transporte, onde as condições 
das rodovias brasileiras compro-
mete o avanço do agronegócio 
nacional. A falta de padronização 
e estrutura de armazenamento e 
manuseio destes alimentos geram 
avarias nos produtos mais perecí-
veis e imensos prejuízos financei-
ros, sociais e ambientais. 

O Brasil está entre os 10 paí-
ses que mais desperdiçam alimen-
tos no mundo, segundo dados da 
Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação 
(FAO) de 2009. São mais de 10 
milhões de toneladas, cerca de 
40% da produção agrícola, que 
não chegam ao seu destino final. 
Um desperdício que contrasta 
com o fato de que no País, apro-
ximadamente 50 milhões de pes-
soas ainda vivem abaixo da linha 
da pobreza.

Em 2010, a consultora Eli-
zabeth Chagas apresentou um 
estudo no congresso Crop World 
South America em que revela 
que “a ineficiência logística custa 

ao Brasil US$ 4 bilhões ao ano”. 
Para o agronegócio brasileiro, essa 
falta de eficiência resulta em 10 
milhões de toneladas de alimen-
tos desperdiçadas anualmente. 
Na ocasião, a consultora estimou 
que com US$ 4 bilhões, de preju-
ízo por ano, “o País poderia cons-
truir quatro portos com 16 ber-
ços de atracação, ou 20 terminais 
de fertilizantes iguais ao que já 
existe no porto de Santos ou ain-
da dragar cinco metros em pelo 
menos 33 pontos de atracação, o 
que aumentaria a capacidade de 
receber embarcações e diminuir 
as filas de navios nos portos bra-
sileiros”.

A Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) 
afirma que o Brasil tem um des-
perdício anual de R$ 4 bilhões, 
na cadeia de produtiva, e de dis-
tribuição de frutas, legumes e 
verduras, a maioria dessas perdas 
relacionadas a questões de em-
balagens irregulares, excesso de 
manuseio e transporte comple-
tamente inadequado. A entidade 
calcula que de cada 100 quilos de 
frutas produzidas nos pais, cerca 
de 50 kg, são desperdiçadas den-
tro e durante toda a cadeia de 
distribuição. 

E é durante o processo logís-
tico que as perdas aumentam. As 

péssimas condições das rodovias, 
veículos sem os implementos 
necessários e sem manutenção 
aumentam ainda mais o desper-
dício. Segundo dados do MAPA, 
aproximadamente 90% do trans-
porte de hortifrutigranjeiros são 
realizados por caminhões, ou 
seja, os alimentos perecíveis cir-
culam pelo país através do pior 
modal: o rodoviário.

O manuseio dos produtos 
hortifrutícolas produzidos pelo 
Brasil também deixa a desejar. 
Embalagens inadequadas, falta de 
refrigeração e péssimas condições 
de higiene afetam a qualidade 
e o valor do produto nacional. 
Em 2014, mais de 230 milhões 
de embalagens passaram pela 
Ceagesp – cerca de 139 milhões 
eram caixas de papelão, plástico 
e sacos. O restante, mais de 91 
milhões, eram caixas de madeira, 
material altamente contaminante 
e desvalorizado comercialmente.

Este mês o Jornal Entreposto 
dedica suas páginas às soluções 
em transporte e logística para a 
cadeia de abastecimentos de fru-
tas, verduras, legumes e pescados. 
São ideias, implementos e produ-
tos que podem acelerar o proces-
so logístico, evitar desperdício e 
trazer avanços para o setor horti-
frutícola.

TRANSPORTE

LOGÍSTICA E  DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

58% de toda produção brasileira é escoada por rodovias

25% por ferrovias

13% por mares e rios

3,6% por via aérea

1,62% das 1.452.853 carretas em circulação no Brasil têm câmara frigorífica

40% das frutas são perdidas durante o transporte
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danielle foRte, da ceagesp
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embalaGens ceasa

em 2014, mais de 230 milhões 
de embalagens passaram pela 
ceagesp – cerca de 139 milhões 
eram caixas de papelão, plástico 

e sacos. pouco mais de 91 
milhões em madeira.

consumidores

uma família brasileira 
desperdiça, em média, 20% dos 

alimentos que compra no período 
de uma semana. em valores, 
isso representa us$ 1 bilhão, 

dinheiro suficiente para 
alimentar 500 mil 

famílias.

A Termotécnica, trans-
formadora de EPS (isopor), 
produz soluções para di-
versos setores. O grande 
destaque para a cadeia de 
agronegócios são as con-
servadoras da linha DaCo-
lheita. Testadas para aco-
modar uvas, as caixas com 
tecnologia de conservação 
térmica mantém a tempera-
tura dentro da caixa. Dessa 
maneira, as frutas sofrem 
menor perda de peso, desi-
dratação e mantém seu teor 
vitamínico por mais tempo.

As embalagens já são 
utilizadas por produtores de 
frutas premium de Petrolina 
(PE), no Vale do São Fran-
cisco, onde a Termotécnica 

tem uma unidade fabril para 
atender este mercado em 
franco desenvolvimento.

De acordo com o gerente 
comercial da Fazenda Spe-
cial Fruit, Roberto Carvalho 
as conservadoras em EPS 
aumentam a vida de pra-
teleira da fruta. “Identifica-
mos que as uvas acondicio-
nadas e transportadas em 
EPS duravam em torno de 
20% a mais de tempo nas 
prateleiras, em comparação 
com as frutas nas embala-
gens de papelão”, explica 
Roberto.

A Fazenda Special Fruit 
é cliente da Termotécnica 
há quatro anos, consumin-
do cerca de 600 mil emba-

lagens DaColheita por ano 
de EPS para uvas. Além do 
ganho em maior tempo de 
conservação, Roberto des-
taca que os cl ientes que 
preferem a embalagem de 
EPS costumam ser os mais 
exigentes. “Além de terem 
o produto por mais tem-
po nas prateleiras, esses 
clientes também buscam 
uma melhor apresentação 
da fruta,  que se destaca 
quando está no EPS”, frisa. 
A Special Fruit comercializa 
a marca Suemi no mercado 
interno e para exportação.

A Cooperativa de Agro-
negócio de Juazeiro ado-
tou há mais de dois anos 
as conservadoras de EPS 

caixaS 
dacOlHEiTa 
maNTêm fRuTa 
SaudávEl POR 
maiS TEmPO
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EM QUE MOMENTO OCORRE O DESPERDÍCIO 
DE ALIMENTOS NO BRASIL?

50% no manuseio e no transporte

10% durante a colheita

30% nas centrais de abastecimento

10% supermercados e consumidores

ESTIMATIVA DA PERDA DE FRUTAS, VERDURAS 
E LEGUMES PRODUZIDOS NO BRASIL

Banana 40% 

Morango 40% 

Melancia 30% 

Abacate 26% 

Manga 25%

laranja 22% 

Mamão 21% 

Abacaxi 20%

Couve-flor 50% 

Alface 45%

MUNDO

1,3 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçados 
anualmente

870 milhões de pessoas passam fome todos os dias 

750 bilhões de dólares por ano é a consequência 
econômica do desperdício

54% do desperdício de alimentos ocorre na fase inicial da 
produção, manipulação pós-colheita e armazenagem

46% ocorrem nas etapas de processamento, distribuição e 
consumo

BRASIL

35% de toda a produção agrícola brasileira é perdida no pós-colheita

10 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados anualmente

1,4% do pIB brasileiro é o que representa todos os alimentos não 
aproveitados ao longo da cadeia produtiva no Brasil

r$ 17,25 bilhões  a menos no faturamento do setor 
agropecuário brasileiro

32 milhões de pessoas é o que daria para alimentar com a comida 
desperdiçada

para transporte e comer-
cialização de uvas, também 
do segmento premium. De 
acordo com o engenheiro 
agrônomo Junior Silveira, 
responsável pela área co-
mercial da cooperativa, as 
embalagens de EPS trazem 
uma impressão bastante 
positiva no aspecto visual, 
de higiene, no contraste das 
frutas que ficam mais visto-
sas e com um visual fantás-
tico. “Nossas vendas foram 
alavancadas com as embala-
gens DaColheita, proporcio-
nando agregação de valor 
principalmente para os mer-
cados de São Paulo e Rio de 
Janeiro”, revela Silveira.

Segundo a gerente co-

mercial da Termotécnica, 
Maida Rodrigues, as con-
servadoras em EPS também 
proporcionam ao produtor a 
facilidade e durabilidade du-
rante o transporte e empi-
lhamento, já que o material 
tem alta resistência ao peso 
e absorve bem os impactos. 
“Além disso, para o vare-
jista, as conservadoras Da-
Colheita agregam uma me-
lhor estética na exposição 
dos produtos pois mantêm 
o formato e não absorvem 
umidade e, para o consumi-
dor final, garantem a inte-
gridade das características 
nutricionais,  ou seja,  um 
produto de maior qualida-
de”, ressalta Maida.



euRocaixas lança novos 
modelos de embalagens 
descaRtáveis paRa flv
ideia é ofeReceR caixas difeRenciadas, melHoRando ainda 
mais a Relação custo x benefício

A Eurocaixas, fábrica de 
embalagens descartá-
veis de madeira para 
hortifrúti com padrão 

europeu está lançando um novo 
conjunto de modelos de caixas 
que tornam ainda mais positivo 
o custo-benefício em logística 
e transporte de alimentos. São 
quatro novas caixas com valor 
unitário diferenciado, elaboradas 
com materiais mais econômicos 
e de alta qualidade. 

Os modelos tradicionais se-
rão mantidos, assim como a ela-
boração de projetos personaliza-
dos, atendendo as necessidades 
específicas de produtores, reven-
dedores e até da exposição final. 
As caixas são padronizadas, feitas 
de madeira virgem, personaliza-
das, paletizáveis, empilháveis e 
muito mais leves que as antigas 
caixas descartáveis de madeira, 
promovendo otimização de car-

ga e frete, com ganhos logísticos 
importantes. 

A empresa continua inves-
tindo, ampliando a produção e 
buscando parceiros no merca-
do para a expansão do conceito 
de manuseio mínimo, “desco-
moditização” dos hortifrútis e 
melhoria de logística. “Existem 
empresas operando com concei-
tos ultrapassados em logística, 
deixando de transportar produ-
tos para transportar embalagem. 
A simples substituição da caixa 
por Eurocaixas aumenta a efici-
ência da carga, traduzindo em 
um faturamento até 8% maior”, 
relata o Diretor Frederico Guer-
ra Diniz.

As soluções logísticas desen-
volvidas pela Eurocaixas redu-
zem o desperdício, aumentam 
a qualidade dos produtos, am-
pliam o tempo de prateleira, 
agregam valor e melhoram a 

apresentação dos produtos, aten-
dendo uma demanda crescente 
por qualidade do mercado va-
rejista, proporcionando mais 
ganhos diretos e indiretos aos 
clientes e parceiros.

Atualmente o consumidor 
vai ao mercado e se depara com 
pilhas e pilhas de produtos, pos-
sivelmente fornecidos por mais 
de um produtor. Na pilha de 
tomates não se faz ideia de onde 
foram produzidos e principal-
mente por quem. “As Eurocaixas 
vão além da otimização das ope-
rações logísticas de distribuição 
de mercadorias, mais ampla di-
vulgação da marca, rastreabilida-
de e fidelização do consumidor. 
Somente com um produto bem 
acondicionado, com excelente 
qualidade, conservação e boa 
apresentação isso será possível. O 
início dessa jornada começa nas 
Eurocaixas”, conclui Frederico.
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ItAueIRA: cOMO A pROdutORA dO NORdeste 
cONseguIu A excelêNcIA NA lOgístIcA de FRutAs
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Para atender ao segmento 
de frutas, legumes e verduras a 
MWV Rigesa projetou a linha 
BrightBox, uma nova geração 
de embalagens que promete 
agregar ainda mais valor ao 
produto. Com alta resistência 
ao frio, a BrightBox permite 
que o produto chegue mais 
fresco, conservando por mais 
tempo a sua qualidade. Além 
disso, a caixa possui design 
inovador e pode ir direto ao 
ponto de venda, dando desta-
que e visibilidade à mercado-
ria.

As embalagens também são 
produzidas com HyPerform, 
que oferece segurança alimen-
tar e rastreabilidade garanti-
da da matéria-prima. Hoje, 
as embalagens BrightBox são 
utilizadas no conceito “caixa-
-display”, que possui alta re-
sistência e oferece maior área 
de visualização do produto. A 
empresa também tem outras 
soluções, como embalagens 
tipo bandeja que permitem o 
empilhamento e facilitam as 
criações do departamento de 
marketing.

Conhecido tanto no Brasil 
quanto no exterior, o melão Rei, 
produzido pela empresa Itaueira, 
mantém seu sabor e visual devi-
do aos extensos cuidados duran-
te e pós-colheita. O controle de 
qualidade em saúde e segurança 
alimentar acompanha cada fruta 
desde o seu plantio até o ponto 
de venda.

A Itaueira é a maior prova de 
que a logística de alimentos pe-
recíveis pode, sim, funcionar no 
Brasil, sem as desculpas de que as 
dimensões do país são continen-
tais, o clima é quente demais ou 
as estradas muito precárias. Os 
melões e melancias são produ-
zidos no nordeste do País e dis-
tribuídos para todos os estados, 
além de exportados para Estados 

Unidos, Canadá, Chile, Dubai, 
Rússia, Holanda, Espanha e Itá-
lia. Cada unidade comercializa-
da sempre chega ao destino em 
perfeito estado de conservação e 
com todas as propriedades nutri-
cionais mantidas. 

O sistema logístico da pro-
dutora de melões é terceirizado 
e todo o transporte e armazena-
mento das frutas são refrigera-
dos. “Usamos termógrafos para 
garantir a manutenção da tem-
peratura por todo o percurso”, 
afirma Amanda Prado, gerente 
administrativa.  Além disso, toda 
carga é paletizada e não é feita 
divisão de carga com outras em-
presas. 

Basicamente é isso que a em-
presa precisa para que seus pro-

dutos cheguem com qualidade 
ao destino, mas existem detalhes 
tecnológicos importantes que 
colaboram para que a cadeia do 
frio não seja quebrada durante 
o percurso. Os caminhões, por 
exemplo, utilizam setagem de 
temperatura específica para cada 
variedade de fruta. Os produtos 
são acondicionados em sacos 
especiais de alta tecnologia que 
preservam a fruta e aumentam 
sua vida sem interferir no sabor 
ou deixar qualquer tipo de resí-
duo. As embalagens em papelão 
armazenam perfeitamente cada 
fruto e o palet evita o desmem-
bramento da carga.

Como pioneiros na paletiza-
ção e refrigeração de melões no 
Brasil, a empresa enfrentou mui-

tos desafios, tanto no processo 
correto do resfriamento da fruta 
antes do carregamento, como na 
seleção de transportadoras e mo-
toristas que tenham o cuidado 
necessário com a carga e empre-
sas responsáveis pela descarga no 
Ceasa. 

Amanda lembra que o uso da 
rastreabilidade na operação lo-
gística também gerou rapidez no 
carregamento, resultado da auto-
mação do processo decorrente do 
uso de etiquetas com códigos de 
barras.

A profissional enfatiza que a 
Itaueira está sempre estudando 
novas soluções em logística e que 
já está testando a cabotagem em 
substituição ao frete somente ro-
doviário, por exemplo.

RigESa: EmBalagENS ESPEciaiS 
PaRa fRuTaS, vERduRaS E lEgumES

Tamanho do país, clima 
ou esTradas precárias 
não são desculpas 
para a falTa de 
invesTimenTos

zoom 
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sOluÇões 
lOgístIcAs

ceNtRO lOgístIcO de cAIxAs

plAtAFORMA lOgístIcA

O abastecimento da popu-
lação com produtos hortícolas 
frescos (frutas, hortaliças, flores 
e plantas ornamentais) é e sem-
pre foi um desafio em todo o 
mundo. O desfio vem aumen-
tando com a concentração ur-
bana, as exigências legais, a glo-
balização, a busca crescente por 
diversidade, sabor, frescor.

Os mercados públicos de 
produtos agrícolas surgiram 
com as aglomerações urbanas, 
com as cidades. As técnicas de 
conservação permitiram para 
uma grande parte dos alimen-
tos a sua conservação por um 
período longo e facilitaram a 
sua comercialização. Não exis-
te transformação industrial nos 
produtos hortícolas frescos. As 
suas características de produção, 
perecibilidade e abastecimento 
exigem a existência dos ceasas, 
centros de abastecimento que 
garantem o fluxo de alimentos 
frescos entre os produtores e os 
consumidores: 

Pulverização e fragmentação 
de produção e de origem:  mi-
lhares de produtores, áreas pe-
quenas, diferentes regiões pro-
dutoras com diferentes épocas 
de colheita. A produção de fru-
tas e hortaliças uma das únicas 
atividades agrícolas que conse-
gue garantir a sobrevivência dig-
na do pequeno produtor.

Grande diversidade: cente-
nas de produtos, cada produto 
com diferentes variedades, ta-
manhos, colorações, sabores, 
textura, um mundo em que no-
vidades surgem a cada dia.

Produto muito perecível 
e sensível – alto conteúdo de 
água, metabolismo intenso, 
textura macia. A sua comercia-
lização é uma corrida contra o 
tempo. 

Produção em diferentes regi-
ões do país, em épocas climati-
camente adequadas a cada uma 
delas 

Logística do pequeno e do 
perecível 

Abastecimento do varejo e 
do serviço de alimentação: di-
versidade, mix de produtos, 3 
a 5 vezes por semana, com um 
volume pequeno apenas sufi-
ciente para atender às suas ne-

cessidades.
Os efeitos de uma logística 

inadequada são visíveis no En-
treposto Terminal de São Paulo: 
trânsito interno caótico, grande 
demora na descarga e na carga, 
tempo muito longo de comer-
cialização, grande dificuldade 
dos nossos comerciantes para 
atender à demanda crescente 
dos seus clientes e fornecedores, 
resistência e dificuldade na ado-
ção de medidas modernizadoras 
como a carga e descarga paleti-
zada, sujeira.

Acreditamos que os ceasas 
são imprescindíveis e que preci-
samos investir na transformação 
do nosso ceasa em um centro lo-
gístico eficiente. 

O primeiro passo para a ela-
boração de um plano de melho-
ria da logística é a compreensão 
e a mensuração da realidade, a 
partir dos dados já coletados ro-
tineiramente pela CEAGESP e 
de levantamentos no mercado. 
Os resultados de muitos destes 
estudos, que abrangem o perfil 
dos nossos fornecedores, ataca-
distas e clientes, o estudo do flu-
xo de veículos, das embalagens 
e dos dos produtos, já foram 
publicados no Jornal do Entre-
posto e estão disponíveis para os 
interessados. Alguns dos estudos 
como o das embalagens são fei-
tos anualmente e outros a cada 
dois anos como a entrevista dos 
atacadistas e dos seus clientes. 

O segundo passo é a criação 
de soluções logísticas possíveis 
de implantação em nosso mer-
cado. Foram realizados: 

Estudo da evolução da pro-
porção e do número dos dife-
rentes tipos de embalagem para 
cada produto, a cada ano, desde 
2004

Desenvolvimento de uma 
solução logística para utilização 
de embalagens retornáveis num 
circuito aberto – Centro Logís-
tico de Caixas, já adotada em 
algumas ceasas brasileiras.

Desenvolvimento de uma 
solução logística para a descarga 
paletizada – Plataforma Logísti-
ca de Descarga Paletizada.

Desenvolvimento de um es-
tudo para 

Padronização das embala-

gens. Já foi levantada a quanti-
dade em kg da embalagem mais 
comum de cada produto e va-
riedade. Agora é necessário um 
acordo com os atacadistas dos 
diferentes produtos para a deter-
minação da embalagem padrão.

Levantamento das medidas 
das embalagens mais comuns 
hoje utilizadas para cada pro-
duto, dados necessários ao de-
senvolvimento de famílias de 
embalagens que permitam a for-
mação de paletes mistos.

O terceiro passo é o estudo 
de como deverá ser o novo mer-
cado, que deverá substituir o 
nosso. Todos sabemos que pre-
cisamos mudar para sobreviver, 
independente de mudança da 
nossa localização. Precisamos 
nos transformar em um centro 
logístico eficiente de recebimen-
to, consolidação e distribuição 
dos produtos frescos perecíveis 
e centros de informação, desen-
volvimento, capacitação, con-
trole de qualidade e de apoio ao 
pequeno produtor, ao pequeno 
varejo e ao pequeno serviço de 
alimentação, com isso eliminan-
do ou diminuindo as atuais dis-
torções em favor dos grandes e 
favorecendo a concorrência leal. 

Objetivos:
 Viabilizar a utilização da embalagem retornável em 
circuito aberto, sem transferir para o usuário (produtor, 
permissionário, varejista, distribuidor, transportador 
e outros agentes de produção e de comercialização), 
a responsabilidade pela administração do seu retorno 
e higienização e a necessidade de carga e descarga de 
caixas vazias no mercado e de manutenção de estoque 
de caixas.
Restringir a entrada de caixas vazias ao mercado, através 
de uma entrada exclusiva para caixas vazias. – o Centro 
Logístico de Caixas.
Encaminhar as caixas descartáveis para reciclagem, 
impedindo a sua reutilização.

Objetivos:
Viabilizar a utilização da embalagem retornável em 
circuito aberto, sem transferir para o usuário (produtor, 
permissionário, varejista, distribuidor, transportador 
e outros agentes de produção e de comercialização), 
a responsabilidade pela administração do seu retorno 
e higienização e a necessidade de carga e descarga de 
caixas vazias no mercado e de manutenção de estoque 
de caixas.
Restringir a entrada de caixas vazias ao mercado, através 
de uma entrada exclusiva para caixas vazias. – o Centro 
Logístico de Caixas.
Encaminhar as caixas descartáveis para reciclagem, 
impedindo a sua reutilização.

centRo de qualidade, pesquisa e desenvolvimento da ceagesp
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NOva EmBalagEm 
fEiTa dE caRaNguEjO 
E TORaNja

uma dupla formada por um 
estudante e um professor 
da universidade nacional 
de singapura desenvolveu 
um material natural para 
embalar alimentos feito com 
elementos comestíveis que 
dobram o prazo de validade 
de alimentos perecíveis. 
a película é composta por 
quitosana, um extrato 
de açúcar proveniente da 
concha de caranguejos e 
outros crustáceos, infundido 
com um extrato de semente 
de toranja (gfsE). o novo 
material de embalagem 
melhora a segurança e a 
qualidade do alimento, e 
também é ambientalmente 
amigável.

mERcadO cONSumidOR 
ExigE EmBalagENS maiS 
SuSTENTávEiS

uma pesquisa realizada 
nos Estados unidos aponta 
que 61% dos consumidores 
norte-americanos têm 
considerado as embalagens mais 
sustentáveis ao decidir qual 

HORTifRuTi laNça 
SaladaS Em POTE

a Hortifruti lançou mais uma 
novidade para quem busca uma 
alimentação saudável e prática: 
saladas em pote. os produtos são 
armazenados em embalagens 
plásticas, com em média 300g, e 
possuem cinco saborosas opções 

fRaNça PROíBE 
SuPERmERcadOS dE 
jOgaR cOmida fORa

frança tornou-se o 
primeiro país do mundo 
a banir os supermercados 
que jogarem no lixo ou 
destruírem os alimentos 
não vendidos. Em vez disso, 
as redes terão de doar os 
produtos para instituições 
de caridade e centro de 
redistribuição de alimentos 
para desempregados 
e sem-teto, segundo 
o jornal britânico the 
guardian. a determinação 
vem de uma lei aprovada 
por unanimidade pelo 
senado francês e prevê o 
destino a ser dado pelos 
supermercados a alimentos 
que se aproximam do final 
do prazo de validade.

a aprovação veio após uma 
longa campanha promovida 
por ativistas contra a 
pobreza que pediram ao 
governo por medidas que 
reduzissem o desperdício 
de alimentos. o movimento 
começou a ganhar força 
em dezembro, quando 
um projeto de lei passou 
pela assembleia nacional, 
introduzido pelo ex-ministro 
da indústria de alimentos 
guillaume garot.

O jornal afirma que 7,1 
milhões de toneladas de 
alimentos são desperdiçados 
todos os anos na frança 
– 67% pelos próprios 
consumidores, 15% pelos 
restaurantes e 11% pelas 
lojas. no mundo, a cada ano, 
1.3 bilhão de toneladas de 
alimentos é desperdiçado.

produto comprar, e quase 70% 
considerariam trocar de marca 
se elas comprovassem melhores 
práticas ambientais. Em sintonia 
com essa tendência, a novelis 
américa do norte amplia as 
vendas da evercycle, primeiro 
portfólio da indústria a oferecer 
um produto com alto conteúdo 
reciclado para o mercado de 
especialidades.

para todos os gostos.  como por 
exemplo: a “leve & pronto saúde” 
- ideal para o público vegetariano 
- é composta por macarrão de 
arroz, tomate cereja, cenoura, 
beterraba, rúcula e molho ceasar. 
as saladas possuem de 209 a 
332 calorias por pote e já estão 
disponíveis em todas as 33 lojas da 
rede no rio de janeiro, são paulo e 
Espírito santo. 
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Garantir a segurança dos ali-
mentos é um desafio para em-
presas do segmento de logística. 
Armazenar e transportar alimen-
tos perecíveis requer um cuida-
do especial pois o processo deve 
preservar todas as condições de 
refrigeração, inclusive durante o 
transporte garantindo a boa con-
servação do alimento.

A W Food Service, empresa 
responsável por fazer a gestão 
logística de redes alimentícias, 
se preocupa de maneira especial 
com a cadeia do frio, pois carca 
de 35% do seu estoque é de car-
nes, alimento que requer muito 
cuidado. “Cada tipo de produto 
tem uma maneira correta de ar-
mazenagem e transporte. Na W 
Food Service mantemos uma si-
nergia entre estrutura, colabora-

dores e frota para que nada saia 
do controle”, explica o diretor da 
W Food Service, Caio Toledo.

Na empresa todo o sistema 
de refrigeração é automatizado. 
“Hoje temos capacidade técnica 
para operar com três tempera-
turas de acordo com os alimen-
tos que estocamos: congelado a 
menos 18°C, resfriado a 0°C e 
seco, em temperatura ambiente. 
O monitoramento da tempera-
tura é contínuo pois basta um 
descuido e todo o processo pode 
ser comprometido. Nós traba-
lhamos com alimentos e a velo-
cidade das reações bioquímicas 
e microbiológicas está associada 
diretamente com a temperatura”, 
conta.

O treinamento dos colabora-
dores também está diretamente 

ligado ao sucesso da cadeia do 
frio. Conhecer os alimentos que 
trabalhamos, suas propriedades, 
maneira de estocagem e trans-
porte podem reduzir considera-
velmente as perdas e descartes.

Os caminhões possuem divi-
sões e os alimentos são condicio-
nados na temperatura adequada 
para cada um. “Estamos imple-
mentando um sistema que con-
trola em cada caminhão o peso, 
tempo de viagem, consumo de 
combustível, horário de entre-
ga e temperatura dos veículos 
na rua. Buscamos sempre novas 
tecnologias para cumprir cada 
vez mais com o sucesso da cadeia 
logística do Brasil garantindo 
a integridade dos alimentos do 
produtor ao consumidor”, afir-
ma Caio.

W fOOd SERvicE BuSca NOvaS TEcNOlOgiaS PaRa 
maNTER a iNTEgRidadE dE cada PROduTO REfRigERadO
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Embrapa, int E ima dEsEnvolvEm 
EmbalagEns anatômicas para frutas

Agricultores familiares de 
Nova Friburgo, na região Serrana 
do Rio de Janeiro, testaram esse 
novo sistema de embalamento 
para o morango. “Essa embala-
gem é mais prática e higiênica, 
pois impede a entrada de inse-
tos. Também protege mais o fru-
to, que é muito sensível”, afirma 
Dacir Condak, responsável pela 
Associação dos Agricultores Fami-
liares de Produtores de Morango 
de Nova Friburgo (Amorango). 
Testes realizados com os vinte 
produtores da associação identifi-
caram a necessidade de elevação 
da embalagem para abrigar os fru-
tos maiores sem provocar amassa-
mento, o que já foi incorporado 
ao produto. Enquanto essa nova 
embalagem adaptada não chega 
aos mercados, o produtor Dacir 
Condak, que há 35 anos cultiva 
a fruta, continua utilizando a em-
balagem aberta coberta com filme 
PVC. “Realmente, não é a mais 
adequada, mas é a que todos os 
produtores utilizam”, diz. 

Da mesma forma, atualmen-
te as caixas de madeira utilizadas 
nos Centros de Distribuição de 
Alimentos (Ceasa) e nas feiras 
livres são ainda amplamente uti-
lizadas juntamente com as caixas 
de plástico retornáveis dos super-

mercados. “O problema é que as 
caixas utilizadas são as mesmas, 
independentemente do formato 
e tamanho do fruto, ocasionan-
do grandes perdas e prejuízos 
econômicos para toda a cadeia 
produtiva, especialmente para o 
consumidor, que paga a mais pelo 
produto”, alerta Antonio Gomes, 
pesquisador da Embrapa. 

Os estudos comprovaram que 
a utilização dessas novas embala-
gens anatômicas gera menor im-
pacto mecânico (menos choques), 
melhor aspecto e aumento da du-
rabilidade dos frutos. Segundo os 
pesquisadores, em mamão, as per-
das pós-colheita observadas foram 
de apenas 2%, em vez de 25%, 
como normalmente ocorre.  

Quanto ao caqui, o resultado 
também foi significativo: “A nova 
embalagem estendeu a vida útil 
dos frutos de caqui entre quatro 
e seis dias em relação à caixa de 
madeira; e entre dois e três dias 
comparando-se à caixa de pape-
lão. O estudo também apontou a 
preferência dos consumidores pe-
los frutos de caqui transportados 
na nova embalagem”, informa o 
pesquisador da Embrapa Marcos 
Fonseca que orientou e acompa-
nhou o estudo da nova embala-
gem para transporte e comercia-
lização de caqui, conduzido por 

Maristella Martineli, do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência de 
Alimentos da UFRJ.  

Além de reduzir as perdas pós-
-colheita, as caixas anatômicas 
também geram eficiência ao tra-
balho de embalagem por acolher 
frutos de tamanhos variados. A 
classificação do produto por ta-
manho, cor e formato pode ser 
realizada diretamente pelo pro-
dutor no campo e ir direto para 
a comercialização. Se for para o 
“packing house” (casa de emba-
lagens), o tempo dispendido no 
processo de embalamento das 
frutas é 50% menor com a nova 
tecnologia, segundo os pesquisa-
dores.  

Essas embalagens também são 
ecologicamente corretas, utilizan-
do como matéria-prima fibras 
naturais, que foram desenvolvidas 
no Núcleo de Excelência em Re-
ciclagem e Desenvolvimento Sus-
tentável (NERDES) do Instituto 
de Macromoléculas da UFRJ. A 
equipe do laboratório trabalha 
para o desenvolvimento de tecno-
logias que priorizem a economia 
de matéria-prima e de energia 
com menor impacto ambiental.  

“Para essas embalagens, desen-
volvemos um compósito à base 
de polímeros e resíduos de fibras 
lignocelulósicas. Trata-se de tec-

nologia totalmente brasileira para 
atender uma demanda nacional, 
que é a minimização de perdas da 
agricultura. Além dessa justificati-
va ambiental, social e econômica, 
tem-se que parte do material uti-
lizado para a confecção da emba-
lagem é um resíduo; ou seja, iria 
para o lixo”, conta a professora 
Elen Pacheco, da UFRJ.  

Esse projeto de desenvolvi-
mento de novas embalagens foi 
financiado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), envolvendo 
as três instituições públicas, com 
a participação da iniciativa priva-
da na fase de validação industrial. 
Inicialmente, duas indústrias na-
cionais trabalharam na elaboração 
de protótipos validados pelo setor 
produtivo. E o custo? “Tentamos 
equacionar as necessidades de 
cada fruta, dentro de um sistema 
de embalagens que pudesse ser o 
mais padronizado possível. Ob-
servamos a realidade de produção, 
transporte e de comercialização 
nos mercados nacional e inter-
nacional, para que os custos de 
fabricação das embalagens fossem 
admissíveis pelos principais atores 
do processo”, contou Gil Brito, 
da Divisão de Desenho Industrial 
do Instituto Nacional de Tecnolo-
gia.

O desenvolvimento de em-
balagens anatômicas para frutas 
foi uma das estratégias estuda-
das por uma equipe de 30 pes-
quisadores da Embrapa Agroin-
dústria de Alimentos (RJ), do 
Instituto Nacional de Tecnolo-
gia (INT) e Instituto de Macro-
moléculas (IMA) da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) para reduzir esses dados. 
As novas embalagens geram me-
nor impacto mecânico, manu-
tenção da qualidade sensorial e 
aumento da vida útil das frutas. 
A tecnologia genuinamente bra-
sileira já rendeu 39 patentes ob-
tidas no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) e 
recebeu o prêmio Food Packing 

Design (2013) na Alemanha. 
As embalagens foram proje-

tadas para atender inicialmente 
algumas frutas. “Escolhemos 
produtos com significativo vo-
lume de venda nacional e inter-
nacional como manga e mamão, 
e também aqueles com impor-
tância econômica para o Estado 
do Rio de Janeiro, como caqui 
e morango”, informou Antonio 
Gomes, pesquisador da Embra-
pa e um dos líderes do projeto. 
Essas frutas de diferentes for-
matos e tamanhos passaram por 
escaneamento 3D (tridimensio-
nal) no Instituto Nacional de 
Tecnologia. A partir desse traba-
lho, foram desenhados e elabo-
rados modelos físicos em poliu-

retano expandido adicionado de 
fibras vegetais, considerando os 
formatos e os vários tamanhos 
dos frutos, de modo a facilitar 
o transporte, manuseio e expo-
sição.  

“Os modelos de embalagens 
permitem que esses frutos pos-
sam ser mais bem acomodados 
em bandejas, cujas cavidades 
foram especialmente desenha-
das, o que reduz a ocorrência de 
injúrias mecânicas. Além disso, 
o design desse sistema de emba-
lagens permite que ocorra maior 
ventilação dos frutos, promo-
vendo a troca de gases com o 
ambiente, retardando seu ama-
durecimento e aumentando sua 
vida útil”, informa Gil Brito, 

da Divisão de Desenho Indus-
trial do INT. As embalagens de 
manga e mamão, que são ana-
tômicas, possuem duas partes: 
uma termoformada e outra ter-
moinjetada articulada, que pode 
ser fechada para ocupar menos 
espaço durante o transporte de 
retorno para o produtor. O de-
senho das embalagens levou em 
consideração o padrão interna-
cional de pallets para transporte 
de cargas nacional e internacio-
nal. Termoformada é uma peça 
moldada por ação do calor, a 
termoinjetada é confeccionada 
por injeção de resina líquida em 
alta temperatura em um molde. 

Praticidade e proteção ao fruto

aline bastos, da embraPa
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ceaGesP busca PreParação 
de Gestores Para 
liderança sustentável

pResIdeNte dA ceAgesp É eleItO 
pARA dIRetORIA dA ABRAceN

O presidente da Companhia 
de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (CE-

AGESP), Carlos Nabil Ghobril, foi 
eleito para a diretoria da Associação 
Brasileira das Centrais de Abasteci-
mento (ABRACEN) em encontro re-
alizado no dia 31 de março, em Belo 
Horizonte/MG.

Nabil irá ocupar a 3ª vice-presi-

dência da entidade, que será presidida 
por Gustavo Alberto França Fonseca, 
presidente da CEASA Minas Gerais. 
A escolha de ambos foi para recompor 
cadeiras abertas na diretoria após a sa-
ída de gestores eleitos anteriormente.

A atual administração cumprirá 
mandato até o ano que vem, quando 
serão realizadas novas eleições para o 
biênio 2017/2019.

A fim de integrar seus gestores à prá-
tica da sustentabilidade e prepará-los para 
administrar suas seções, setores e departa-
mentos conciliados à preservação e con-
servação do planeta, a Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) deu início aos “Encontros 
CEAGESP - Liderando para o futuro sus-
tentável”.

Nos eventos, profissionais-técnicos 
compartilharão seus conhecimentos e 
experiências com funcionários da Com-
panhia para a aplicação de ações que en-
volvam toda a organização a fim de um 
compromisso sempre pautado no tripé da 
sustentabilidade: ecologicamente correto, 
socialmente justo e economicamente viá-
vel.

Para Jae Young Ahn, coordenador de 
Sustentabilidade da CEAGESP, o evento é 
um marco para a empresa, pois inicia uma 
fase qual desafia a Companhia a ter uma 
nova postura frente a sociedade. “Isso é o 
início de um grande movimento onde va-

mos implementar conceitos de sustentabi-
lidade numa empresa qual o produto dela 
é a sustentabilidade. Temos produtos que 
vêm do meio ambiente e impactam o meio 
ambiente. Isso faz com que tenhamos uma 
responsabilidade social muito grande”, 
ressaltou.

Durante discurso inaugural, o presi-
dente Carlos Nabil Ghobril afirmou que 
“esse tema é muito importante para a CE-
AGESP e não pode ficar apenas com os 
chefes dos setores. Deve ser permeado a 
todos os funcionários de todos os depar-
tamentos”.

A primeira palestra deste ciclo contou 
com a presença do jornalista e diretor-pre-
sidente da Consultoria Ideia Sustentável, 
Ricardo Voltolini, ex-consultor do progra-
ma Ação da TV Globo.

Cerca de 65 funcionários participaram 
da abertura dos “Encontros CEAGESP 
– Liderando para o futuro sustentável”, 
realizado no Auditório Nelson Loda, lo-
calizado nas dependências da Companhia.

O excesso de chuvas e as altas 
t e m p e r a t u r a s  re g i s t r a d a s  n o 
país no último mês influenciaram 
diretamente no Índice CEAGESP 
de Preços que encerrou março em 
elevação de 10,39%. No primeiro 
trimestre de 2016, o indicador subiu 
16,42%. No acumulado dos últimos 
12 meses, a elevação foi de 27,09%.
Frutas e verduras foram os setores 
que apresentaram as maiores altas: 

13,53% e 16,26%, respectivamente. 
T o d o s  o s  o u t r o s  s e t o r e s 
apresentaram aumento nos preços 
praticados. Legumes registrou alta 
de 0,29%; diversos (alho, batata, 
cebola, coco seco e ovos), 5,41% 
e pescados com crescimento de 
7,66%.
Mais informações no portal: 
www.ceagesp.gov.br/entrepostos/
servicos/indice-ceagesp

íNdIce RegIstRA AltA AcIMA de 10%

idEia é iNcuTiR NO dia-a-dia dOS fuNciONáRiOS uma 
NOva culTuRa Na gESTãO dOS dEPaRTamENTOS

O Banco CEAGESP de Alimentos 
(BCA), sob supervisão da Coordena-
doria de Sustentabilidade (CODSU), 
recebeu em março cerca de 173 to-
neladas de produtos doados por 73 
permissionários do Entreposto Ter-
minal São Paulo (ETSP) e de compa-
nhias que operam na região.

Desse total, 152,3 toneladas fo-
ram destinadas a 91 entidades assis-
tenciais e 14 bancos de alimentos da 
Grande São Paulo, o que beneficiou 
pouco mais de 328 mil pessoas. Par-
te das doações foram levadas ao BCA 
por oito carregadores voluntários.

bca doa 152 toneladas de alimentos

A partir da esq.: presidente da WUWM, Manuel Estrada-Nora, presidente da 
CEAGESP, Carlos Nabil Ghobril, e presidente da CEASA Minas e da ABRACEN, 
Gustavo Fonseca.

Presidente Carlos Nabil Ghobril discursa durante abertura dos “Encontros CEAGESP”

A partir da esq., Ricardo Voltolini, 
jornalista, Jae Young Ahn, coordenador 
de Sustentabilidade e Diego Melo Conti, 
secretário-executivo

Jornalista Ricardo Voltolini fala sobre 
a importância dos valores para uma 
empresa ser sustentável
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No dia 1º de abril, a Ceasa 
Campinas inaugurou no hall de 
sua recepção o “Tonelômetro”. 
Livre de qualquer custo, o progra-
ma se baseia em um contador de 
toneladas produzidas em tempo 
real. A somatória de toneladas é 
contabilizada nos dois mercados 
do entreposto (Mercado de Flo-
res e Mercado Hortifrúti), e tem 
como objetivo aumentar a trans-
parência para a população e a pre-
cisão de informação para a direto-
ria da Ceasa Campinas.

A programação em JavaScript 
foi criada internamente na Coor-
denadoria de Informática da Ce-
asa Campinas.  A inauguração foi 
realizada pelo Presidente da Ceasa 
Campinas, Dr. Mario Gadioli, e 
também contou com a presença 
do Sr. Johnny Camacho Fernen-
dez (Presidente da Aproccamp) e 
do Sr. Marco Adame (Presiden-
te da Assoceasa). Na cerimônia 
o Dr. Mario Gadioli disse: “Nós 

iremos transformar a Ceasa Cam-
pinas no melhor Hub do Brasil 
tanto no Mercado de Flores como 
no Mercado de Hortifrútis”. 

A cerimônia também con-
tou com um discurso explicativo 
do Dr. Claudinei Barbosa, dire-
tor técnico operacional da Ceasa 
Campinas, sobre a importância 
do Tonelômetro no novo projeto 
da Ceasa, a “Rede que Fortalece”. 
O Dr. Claudinei disse: “Para con-
seguir alcançar a marca de melhor 
Hub do Brasil, nós precisamos de 
informação para aumentar o in-
vestimento com exatidão, é para 
isso que o nosso marcador de to-
neladas terá serventia”. 

No encerramento do evento 
a diretoria da Ceasa Campinas 
entregou diplomas de honra ao 
mérito para o Sr. Johnny Fernan-
dez, Sr. Marco Adame e para o Sr. 
Christian Berto pelos trabalhos 
realizados.

cEasa campinas 
inaugura 
tonElômEtro

A CeasaMinas vai licitar 
duas lojas no pavilhão 4 da 
unidade de Contagem. Elas fi-
cam em uma das áreas de maior 
movimentação de pessoas do 
entreposto, já que o pavilhão 
4 fica no entorno do Mercado 
Livre do Produtor (MLP). As 
propostas devem ser apresenta-
das no dia 20/4 e cada loja tem 
204 m². 

As duas lojas serão licitadas 
em conjunto, ou seja a conces-
são de uso será para um único 
vencedor. O lance mínimo para 
participar do processo de seleção 
é de R$ 850 mil para ser con-
cessionário das duas lojas. 

O entreposto de Uberlândia 
terá quatro licitações durante o 
mês de abril. No dia 15/4 serão 
licitadas as lojas 10 e 13 do pavi-
lhão GPIV. No dia 18/4 acon-
tecerão as licitações das lojas 11 
e 12 do mesmo pavilhão. Para 
ler estes e outros editais, acesse o 
site da Companhia: www.ceasa-
minas.com.br.

cEasaminas 
licita lojas Em 
contagEm E 
ubErlândia

Espaço dE apoio à 
amamEntação da 
cEasa-go é inaugurado

A Primeira Dama do Es-
tado e Presidente de Honra 
da OVG, Valéria Perillo e 
o Presidente da Ceasa-GO, 
Edivaldo Cardoso, acom-
panhados de outras autori-
dades, diretores e servidores 
da Empresa e convidados 
inauguram Espaço de Apoio 
à Amamentação. A sala que 
fica na sede administrativa 
da Ceasa foi montada se-
guindo os rigorosos padrões 
do Ministério da Saúde e da 
OMS.

O Espaço conta com três 
boxes para a extração do leite 
humano e com equipamen-
tos de última geração, como 
autoclave, ordenhadeiras e 
freezer. As mães utilizarão 
materiais esterilizados e des-
cartáveis, sem risco de conta-
minação do leite.

O projeto foi criado para 
estimular o aleitamento ma-
terno até os 2 anos de ida-

de, conforme recomenda a 
OMS. O Espaço de Apoio à 
Amamentação vai colaborar, 
concretamente, com as tra-
balhadoras da Ceasa, quando 
retornarem ao trabalho de-
pois da licença maternidade. 
As mães contarão com uma 
completa infraestrutura para 
retirar e acondicionar leite 
materno e poderão levar para 
casa para alimentar o bebê. 

As mães receberão orien-
tações de uma profissional 
capacitada para usarem, cor-
retamente, as ordenhadeiras, 
acondicionarem o leite em 
frascos esterilizados e guardá-
-los no freezer com termô-
metros que monitoram a 
temperatura diariamente. 

O Espaço de Apoio à 
Amamentação é o primeiro 
do gênero a ser certificado 
pelo Ministério da Saúde 
fora dos Bancos de Leite e 
maternidades em Goiás.

Os casos da gripe H1N1 
transmitida pelo vírus In-
fluenza A tem alarmado o 
Brasil pelos números expres-
sivos registrados somente 
no início de 2016. Segundo 
o Ministério da Saúde, 444 
casos foram conhecidos, re-
sultando em 71 mortes. O 
maior número foi registrado 
em São Paulo com 55 óbitos.

Pensando na prevenção e 
cuidados para com seus co-
laboradores, a Companhia 
de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (CEA-
GESP) realizará a vacinação 
contra gripe aos funcionários 

do Entreposto Terminal São 
Paulo (ETSP).

A ação ocorrerá nos dias 
25 e 26 de abril, das 8h30 
às 15h30, no Auditório Nel-
son Loda. Para atender os 
funcionários do período no-
turno, a vacinação será das 
22h às 23h, porém apenas 
no dia 26.

A vacina terá um custo de 
R$ 46,50, valor bem abai-
xo do cobrado no mercado 
qual a CEAGESP irá custe-
ar 50%, e ficando o colabo-
rador responsável pela outra 
metade a ser descontada em 
folha de pagamento.

Uma série de obras e reparos 
está sendo feita nas cinco uni-
dades da Ceasa do Paraná, em-
presa vinculada à Secretaria de 
Agricultura e do Abastecimento. 
Alguns são rotina, como a lim-
peza de bueiros e troca de lumi-
nárias. Já as obras de adaptações 
e reformas do novo pavilhão do 
Mercado de Flores, na Ceasa de 
Curitiba, com rampas de acesso 
e construção de tubulações, ins-
talações elétricas e hidráulicas 
proporcionarão maior visibilida-
de ao setor.

A pavimentação de 16 mil 
metros quadrados  está sendo 
refeita com a utilização de 200 
toneladas de asfalto para o reca-
peamento das vias de circulação 
da unidade. Outra medida que 
busca facilitar o acesso e trânsito 
no mercado são as demarcações 
e pinturas das faixas indicando 
o fluxo de veículos, assim como 
as áreas internas de estaciona-
mento. Além da recomposição e 
criação de mais calçadas na uni-
dade. 

O sistema de iluminação da 
receberá reparos para ampliar a 

luminosidade no período notur-
no, serão trocadas 75 luminárias 
em 47 postes de 20 metros. As 
calhas e as redes coletoras de 
água pluviais também estão sen-
do trocadas. São 2.400 metros 
de novos canos distribuídos no 
Mercado do Produtor e nos Pa-
vilhões D e F da Ceasa Curitiba. 

Já no Mercado do Produ-
tor, as obras acontecem em três 
setores, como a troca de 16 co-
lunas metálicas de 4,5 metros 
de altura, proporcionando mais 
segurança à estrutura do local, 
instalação de placas sinalizadoras 
e adaptações dos alambrados e 
pavimentação.

Na sede da entidade dos car-
regadores foram feitas reformas 
dos banheiros e pavimentação 
da calçada de acesso. Obras de 
engenharia acontecem ainda nos 
taludes – terrenos em declive 
com superfícies laterais – pró-
ximo ao Mercado do Produtor, 
para conter possíveis erosões.  

Na Ceasa de Londrina, a Di-
man faz a reconstrução do muro 
de arrimo, que caiu em janeiro 
pelo excesso de chuvas na região 

Norte do Estado. A gerência da 
unidade aguarda agora o proces-
so de licitação e formas de apli-
cação do projeto de prevenção 
de incêndio aprovado pelo Cor-
po de Bombeiros do município 
e também está providenciando 
novos orçamentos para renova-
ção da malha asfáltica do mer-
cado. 

Em Maringá, a unidade de-
verá receber em breve obras para 
a construção de outros dois ba-
nheiros e ainda a implantação 
do Ecoponto para a coleta de 
resíduos. Foi realizada também 
a pavimentação com fresa de 
300 metros quadrados, cedida 
pelo Departamento de Estradas 
e Rodagem (DER). E nos pró-
ximos dias, a gerência da Ceasa 
Maringá vai providenciar novos 
orçamentos para o reforço do 
sistema de iluminação da uni-
dade. 

Na Ceasa de Cascavel estão 
sendo realizadas obras para re-
cuperação asfáltica e reparo das 
calçadas. Em Foz do Iguaçu, a 
unidade receberá uma nova gua-
rita na entrada.

abastecimento ceasa paRaná intensifica 
obRas e RepaRos nas cinco unidades

cEagESP REaliza vaciNaçãO 
cONTRa gRiPE H1N1



A Thermo King, fabricante 
de soluções de controle de tem-
peratura em transportes para 
uma variedade de aplicações mó-
veis oferece equipamentos que 
utilizam gases refrigerantes e tec-
nologias que minimizam o im-
pacto ambiental e soluções que 
oferecem economia de combustí-
vel, elevado desempenho e baixo 
custo de manutenção, como o 
Precedent C-600, T- 880R e a 
Série V-500. 

Precedent C-600 
O Precedent C-600 é uma 

unidade de refrigeração projetada 
para oferecer excelente desempe-
nho no controle de temperatura 

em semireboques frigoríficos, 
proporcionar economia de com-
bustível e redução dos custos no 
ciclo de vida do equipamento. O 
Precedent utiliza a nova arquite-
tura DDE (Diesel Direto Elétri-
co), que oferece maior eficiência 
e economia de combustível, mo-
nitorando de maneira inteligente 
a operação e o desempenho do 
motor. No C-600 a potência do 
motor foi dimensionada para 
otimizar a utilização de energia, 
com o aproveitamento máximo 
da nova arquitetura DDE. Esta 
solução oferece o desempenho 
de redução e controle de tem-
peratura apropriada para as mais 
diferentes aplicações. O motor, 
com 25 cavalos de força, utiliza 

injeção mecânica de combustível 
e aprimoramentos, ao mesmo 
tempo que oferece capacidade de 
refrigeração confiável e eficiente 
para a sua operação. 

T-880R Diesel
O T-880R é uma das op-

ções de unidades de refrigera-
ção da série T-80, uma linha 
completa para baú frigorífico 
de caminhões. É uma unidade 
de refrigeração autônoma, que 
proporciona economia de com-
bustível e baixo custo de manu-
tenção. O compressor recíproco 
da unidade T- 880R, projetado 
especialmente para o segmento 
de transporte, possui alta eficiên-

cia volumétrica em comparação 
a outros compressores recípro-
cos, devido a maior capacidade 
de bombeamento por polegada 
cúbica. O T-880R é ideal para 
manter temperaturas de +20°C 
até - 29°C dentro de baús frigo-
ríficos para caminhões. 

Série V-500 
As unidades da Série V-500 

de controle de temperatura para 
baús frigoríficos de caminhões 
oferecem uma solução com ex-
celente rendimento e eficiência 
com uso de gás refrigerante eco-
lógico de baixo impacto ambien-
tal. Este equipamento possui 
uma serpentina condensadora 

de baixo peso e alta eficiência, 
totalmente em alumínio. O me-
nor volume de refrigerante em-
pregado reduz os gastos de ma-
nutenção e permite uma carga 
mais rápida do sistema. O siste-
ma Série V-500 conta com uma 
gama de unidades para controle 
eficiente de temperatura, desen-
volvidas para caminhões com 
baús frigoríficos entre 3 e 6,5 
metros, destinados ao segmento 
de distribuição de cargas frescas 
ou congeladas. Estas unidades 
são acionadas por um compres-
sor acoplado ao motor do veí-
culo e proporcionam altos níveis 
de rendimento, confiabilidade e 
facilidade de operação e manu-
tenção.

Desde 2014 o mercado na-
vega numa onda de incertezas, 
tanto na economia, quanto na 
política. Os economistas orien-
tam cautela nos investimentos. 
Mas no ano em que completa 
67 anos, uma das maiores re-
des de serviços automotivos do 
País,a DPaschoal, tem na con-
fiança de seus clientes sua mar-
ca DSC_0089mais forte. Por 
isso apostou na fidelidade destes 
clientes e inaugurou três novas 
lojas, ampliou outras três uni-
dades com novos serviços, nos 
últimos quatro meses. 

Em 2015, estudo realiza-
do pela Great Place to Work 
(GPTW) colocou a DPascho-
al entre as 40 elhores empresas 
para se trabalhar. “Aqui se in-

veste na capacitação técnica, que 
reflete na ponta. Também esta-
mos entre as 50 empresas mais 
inovadoras. Atentos às inovações 
tecnológicas que atendam ao 
novo perfil do consumidor, que 
quer cada vez mais agilidade, 
rapidez, conectividade e infor-
mação por parte dos lojistas, a 
DPaschoal investe em estudos e 
se reinventa para ser a “primei-
ra opção de escolha” do cliente, 
quando o assunto é a prestação 
de serviços automotivos”, expli-
ca o Diretor de Operações, Nil-
son Agostini. 

A empresa traz em seu DNA 
a preocupação com o bem estar 
e a excelência no relacionamento 
com o cliente e a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos. 

“Nosso objetivo em qualquer 
atendimento é o “Atender Bem 
e Fazer Amigos”, tendo como 
viga mestra a Ética, o Servir, a 
Técnica, a Simplicidade e a Pai-
xão.  Analisando nossas regiões 
de atuação, vimos que existia a 
Equipe de Ponta Grossapossibi-
lidade de crescer, sentimos que 
o mercado carecia dos serviços 
que nós oferecemos, então am-
pliamos algumas lojas, trazendo 
o serviço de Linha Pesada e Tru-

ck Center e inauguramos novas 
unidades”, conclui Agostini. 

A Companhia DPaschoal 
possui atualmente cerca de 180 
lojas próprias e mais de 870 
credenciadas, que atendem da 
Linha Leve à Pesada, passando 
pelo segmento Agrícola.

Hoje o caminhoneiro que 
roda pelas estradas do Brasil, 
conta com quatro novos tru-
ck centers, distribuídos nas 
cidades de Catanduva(SP), 

Colombo(PR), Guarapuava(PR) 
e Poços de Caldas(MG). No to-
tal são 21 truck centers DPas-
choal que oferecem diversos 
serviços de Linha Pesada, que 
podem ser realizados de forma 
rápida e segura.

E assim, olhando o futuro 
com esperança, investindo na 
capacitação dos colaboradores 
e abrindo novas frentes, que a 
DPaschoal caminha firme rumo 
aos 67 anos.

TheRmo King OFERECE 
DIFERENTES SOLUçõES 
PARA CONTROLE DE 
TEMPERATURA EM 
TRANSPORTE

nA ConTRAmÃo DA 
CRiSe, DPASChoAL 
CReSCe PARA ATenDeR 
meLhoR SeUS CLienTeS
EMPRESA, COM 67 ANOS DE MERCADO, ENCARA O 
MOMENTO ECONôMICO COM UM OLHAR OTIMISTA, 
ABRE NOVAS LOJAS E AMPLIAS OUTRAS
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O caminhão extrapesado 
Actros 2651 6x4 e o Consórcio 
Mercedes-Benz foram as atrações 
da marca na 15ª edição da Tec-
noshow COMIGO, principal 
feira de tecnologia rural do Cen-
tro-Oeste. O evento foi realiza-
do, entre os dias 11 e 15 de abril, 
no Centro Tecnológico COMI-
GO na cidade de Rio Verde, em 
Goiás.

Numa parceria com o con-
cessionário Rodobens Veículos 
Comerciais, a Mercedes-Benz 
apresentou mais destaques de sua 
linha de caminhões, assim como 
do amplo e abrangente portfólio 
de produtos e serviços de pré e 
de pós-venda. Além do Actros 
2651 6x4, estavam expostos no 
estande da marca o caminhão 
médio Accelo 1316 6x2 e os se-
mipesados Atego 2730 6x4 e 
Atego 2426 6x2.

“O Actros foi desenvolvido 
para enfrentar as características 
das estradas brasileiras e aten-
der o atual perfil do transporte. 
O modelo vem se consolidando 
como um ‘mix road’ para opera-
ções nos mais diversos tipos de 
estrada, tanto asfaltadas, quanto 
de terra ou outro tipo de pavi-
mento, situações típicas das ati-
vidades do agronegócio”, afirma 
Ari de Carvalho, diretor de Ven-

das e Marketing Caminhões da 
Mercedes-Benz do Brasil. “Além 
de ser o caminhão mais prepa-
rado para enfrentar qualquer 
percurso, o Actros se tornou refe-
rência em tecnologia por conter 
itens exclusivos, como Assistente 
Ativo de Frenagem (Active Brake 
Assist/ABA), Sistema de Orien-
tação de Faixa de Rolagem (Lane 
Guidance System) e Controle de 
Proximidade (Proximity Control 
System), que garantem ainda 
mais eficiência quando o assun-
to é a segurança e o conforto dos 
ocupantes”.

Segundo o executivo, em 
toda a cadeia do agronegócio, 
assim como nas diversas outras 
áreas da atividade econômica, os 
caminhões Mercedes-Benz são 
reconhecidos pela força, robus-
tez, resistência, reduzido consu-
mo de combustível, menor cus-
to operacional, disponibilidade 
para o trabalho e elevado nível 
de conforto para o motorista. 
“Como resultado, os modelos da 
marca proporcionam excelente 
custo/benefício e produtividade 
para as atividades de transporte e 
logística dos nossos clientes, tan-
to na cidade, quanto na estrada 
e em operações fora de estrada, 
assegurando rentabilidade para 
seus negócios”.

A Kia Motors oferece ao mer-
cado brasileiro uma solução em 
veículo comercial leve e versátil, 
o Kia Bongo, que conta com ca-
pacidade de carga de até 1.530 kg 
e foi desenvolvido para atender 
às necessidades de uso cotidiano 
não somente nos centros urbanos, 
como também em áreas rurais.

Para garantir a robustez neces-
sária, o Bongo conta com reforço 
de cabine adicional e chassi de es-
trutura dupla de aço, conferindo 
ao comercial leve maior resistên-
cia e durabilidade. As dimensões 
da caçamba permitem transportar 
volumes tranquilamente e sua al-
tura em relação ao solo facilita o 
manuseio no momento da carga e 
descarga.

A opção de rodeiro simples 
– com tração 4×2 e 4×4, ou du-
plo – com tração 4×2, adiciona 
possibilidade de uso. Ao todo, 

treze versões estão disponíveis, 
incluindo a de caçamba bascu-
lante. As versões K2700 II 4×2 
e K2700 II 4×4 vêm com motor 
2.7l Diesel de 83cv (17,5 kgm de 
torque a 2.400 rpm). Na versão 
K2500 4×2 Turbo, o motor 2.5l 
Turbodiesel entrega 94cv (22,4 
kgm a 2.400 rpm). Os itens de 
série são o câmbio manual de cin-
co velocidades, direção hidráuli-
ca, espelhos retrovisores externos 
convexos e pára-choque na cor do 
veículo. 

No interior do Kia Bongo, 
três pessoas na versão cabine sim-
ples e seis na cabine dupla são 
acomodadas em espaço e conforto 
de automóvel. Ele é, sem dúvida, 
uma excelente opção de compra 
para quem quer trabalhar com 
agilidade e economia sem abrir 
mão do conforto e tecnologia.

actRos meRcedes-benz asseguRa foRça, 
veRsatilidade e pRodutividade no agRonegócio
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Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.

Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nossos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 / 7871.2644
End. Edsed II sala 37(em cima da padaria Nativa)

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

SPC

A Liberty oferece o serviço
de Certificação Digital SPC
que garante a autenticidade
de acesso do seu CPF ou
CNPJ, assegurando suas
transações online e a troca
eletrônica de documentos,
mensagens e dados com
validade jurídica.

A segurança
que você merece.

Assessoria Contábil

Recursos Humanos

Fiscal / Tributário

R. Aroaba, 395 – 1º andar

Vila Leopoldina – S. Paulo (SP)

www.liberty.cnt.br 

Tel.: (11) 3646-8511

A montadora DAF aposta no 
XF105 para o uso no agronegócio 
e transporte pesado na estrada. Re-
conhecido no mercado pelo baixo 
custo de operação, força e robustez, 
o caminhão DAF possui capacidade 
de carga de até 74 toneladas. 

Este ano a montadora apresen-
tou algumas mudanças no pesado. 
Entre as novidades está a chegada 
da Super Space Cab, novos entre-
-eixos e opcionais de segurança e 
conforto. A cabine tem 2,10 me-
tros de altura interna, 2,24 metros 
de comprimento e 2,25 metros de 
largura, sendo uma das maiores e 
mais espaçosas da categoria. A Su-
per Space Cab chega para integrar 
as opções já oferecidas pela DAF 
no mercado desde o lançamento 
do XF105, Comfort e Space Cab, 
respectivamente com 1,50 metros e 
1,73 metros de altura interna.

Outra novidade é a distância 
do entre-eixos. A configuração 6x2 
passa a ser comercializada com op-
ções de 3,20 metros e 3,60 metros, 
e a 6x4 com opções de 3,50 me-
tros e 3,30 metros.A nova versão 
do XF105 também apresenta mais 
itens de conforto e segurança, como 
espelho frontal, preparação para o 
climatizador de teto, controle remo-
to e controle automático de tempe-
ratura (ATC). Os itens adicionais 
chegam para somar aos opcionais 
do caminhão, como os retrovisores 
bipartidos com ajustes elétricos e 
desembaçador térmico e DAF Ni-
ght Lock (trava mecânica de segu-
rança), entre outros.

Com uma linha completa de produtos, 
do leve ao pesado, a Iveco apresenta os veí-
culos comerciais da marca. De acordo com 
a montadora, os caminhões atendem a de-
manda do mercado agrícola com tecnologia, 
robustez, versatilidade e baixo custo opera-
cional. 

Os modelos Daily 35S14, 70 CD e Mi-
nibus, Tector 260E28, Stralis 400 6X2, Hi-
-Way 480 6×2 e 480 6×4 e Trakker 740T48 
são veículos aptos a cumprir as mais variadas 
tarefas, como transporte de grãos e hortifru-
tis, transporte urbano de cargas e trabalhos 
em condições especiais, como em usinas de 
cana de açúcar. 

“Sabemos das necessidades que o produ-
tor rural possui para transportar cargas den-
tro e fora de sua propriedade. Estamos certos 
de, como fabricante detentora de uma linha 
completa de veículos comerciais, podemos 
atender qualquer tipo de demanda no agro-
negócio”, afirma Ricardo Barion, diretor de 
Marketing da Iveco.

A fabricante oferece ainda a linha de cré-
dito via Banco CNH Industrial, que dispo-
nibiliza ao comprador de um modelo Iveco 
linha de financiamento com 10% de entra-

da do valor total e prazo de cinco anos para 
quitar o parcelamento do restante. Modelos 
das linhas Daily e Tector poderão ser adqui-
ridos pelo cartão BNDES e a linha Daily 
está credenciada para aquisição via progra-
ma Mais Alimentos. O Finame Agrícola, 
opção de financiamento que acompanha a 
sazonabilidade da lavoura, e o consórcio Ive-
co completam o pacote de facilidades para 
clientes que desejam adquirir um veículo da 
fabricante. 

O mundo dos extrapesados da Iveco re-
serva espaço para modelos duros na queda. 
O Stralis e o Hi-Way, projetados para per-
correr longas distâncias, oferecem economia 
na manutenção, na operação e no consumo 
de combustível. Com equipamentos de úl-
tima geração, itens de longa durabilidade e 
recursos exclusivos, os caminhões garantem 
uma direção segura, confortável e econômi-
ca. O veículos também vêm equipados com 
o Frota Fácil, uma ferramenta de gestão com 
acesso aos dados completos de telemetria do 
caminhão, performance, dados de viagem e 
as informações sobre sua condução. Além da 
tecnologia e robustez que ambos oferecem, o 
Hi-Way se destaca pelo conforto. Com ar di-

gital, geladeira, cortina frontal elétrica, bas-
culamento elétrico da cabine e cama High 
Comfort, com 2 m de comprimento e 80 
cm de largura, equipada com colchão de du-
pla espuma, o motorista se “sente em casa” 
e no “seu escritório”, dirigindo o caminhão.

A outra estrela é o fora de estrada 
Trakker. O veículo tem força para encarar 
qualquer desafio, em todo tipo de terreno. 
Escolha ideal para os segmentos canavieiro, 
madeireiro, minerador e de construção pe-
sada, a linha atende perfeitamente as com-
posições do tipo “Romeu-e-julieta”, tremi-
nhão, bitrem, rodotrem e basculante. São 
dois modelos: 740T44 e 740T48, ambos na 
configuração 6×4. O chassi do Trakker é o 
mais forte e confiável do segmento, construí-
do em aço especial e com maior perfil, o que 
garante ao veículo resistência extra. O eixo 
foi projetado especialmente para suportar as 
demandas do trabalho pesado, enquanto a 
suspensão e os amortecedores proporcionam 
um conjunto calibrado para o perfeito de-
sempenho nos terrenos mais adversos. Tudo 
para oferecer mais resistência, robustez e du-
rabilidade, com conforto em qualquer con-
dição de operação.

iveco possui linHa completa de soluções 
paRa o tRanspoRte no agRonegócio 
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