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país procura destaque em 
mercados internacionais para 
exportação de frutas
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brasil, terra da fruticultura

o país É o terceiro maior produtor mundial de frutas, 
ficando atrÁs apenas da china e da índia 
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REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

ceagesp abre concurso 
para nível mÉdio e 
superior

Fique atento ao novo horário de entrada para Feira 
de Flores da Ceagesp. A partir de 5 de março de 
2018, a entrada dos veículos dos compradores e 
usuários para a Feira que ocorre todas as segundas 
e quintas-feiras, só será permitida a partir das 23 
horas, nas portarias do Entreposto Terminal São 
Paulo. A medida tem como objetivo aumentar a 
segurança e a organização na entrada do pavilhão 
das flores.
Para mais informações, entre em contato com o 
Departamento de Entreposto da Capital (DEPEC) 
pelo telefone: (11) 3643-3907.

noVo HoRÁRio de enTRada PaRa FeiRa de FloReS

A CEAGESP está com inscrições abertas para o concurso público de nível 
médio e superior. As inscrições devem ser realizadas até o dia 08 de março 
de 2018 através do site da organizadora. Para os cargos de nível médio a 
inscrição custa R$ 63,00 e para o nível superior, a taxa é R$ 99,00.
A avaliação para todos os cargos está prevista para o dia 1° de abril de 2018. 
Confira o edital completo em www.institutoaguia.org.br
Para mais informações, entrar em contato com o Instituto Águia no e-mail 
aguiaconcursos@institutoaguia.org.br ou pelos telefones (11) 3142-8798 ou 
(11) 3262-1293.



O volume comercializa-
do no maior entreposto do 
país registrou alta de 2,2% 
em janeiro. Foram comer-
cializadas 277.885 tonela-
das ante 271.931 negociadas 
em janeiro de 2017. Mesmo 
com chuvas intensas em al-
guns municípios produto-
res das regiões sul e sudes-
te, a expectativa para o ano 
de 2018 é de ligeira alta do 
volume ofertado.

Os produtos mais 
comercializados no 

entreposto em janeiro 
foram:

1. Laranja: 27.420 t 
2. Tomate: 23.617 t
3. Batata: 21.801 t
4. Mamão: 12.703 t
5. Limão: 11.503 t

Ainda em relação aos 
volumes comercializados, 
52,9% foram frutas, 25,5% 
legumes, 12,2% diversos, 
7,2% verduras, 1,1% pesca-
dos e 0,9% flores.

Do total ofertado, 91,8% 
foram produtos nacionais e 
o estado de São Paulo res-
pondeu por 52% de toda 
a entrada de produtos no 

ETSP. Entre os importados, 
destaques para pera (Por-
tugal e Argentina), maçã 
(Argentina) e pêssegos, 
ameixas e nectarinas (Espa-
nha, Argentina e Chile). Alho 
e cebola procedentes da Ar-
gentina também ajudaram 
na composição da oferta do 
setor de diversos.

Preços: O fluxo financei-
ro subiu 15,7% em janeiro. 
Foram negociados R$ 660 
milhões em janeiro/18 ante 
R$ 570 milhões registrados 
no mesmo período de 2017.

Apesar do impacto in-
flacionário, a elevação é 
importante para impulsio-
nar a produção e elevar a 
rentabilidade do produtor 
rural, que foi muito afetada 
no segundo semestre do 
ano passado e inibe investi-
mentos na produção. 

Entre as principais ele-
vações de preços, o tomate 
foi destaque. A produção 
ficou restrita a alguns mu-
nicípios de SP (Apiaí e Ribei-
rão Branco, por exemplo), 
municípios do sul de Minas 
Gerais e Caçador – SC. Esta 
oferta reduzida não foi su-
ficiente para abastecer o 
mercado interno e os pre-
ços subiram bastante em 
janeiro.  Caíram na primeira 
quinzena de fevereiro e vol-
taram a subir na comerciali-
zação de 23 de fevereiro. A 
tendência para o tomate é 
de preços acima do habitu-
al até a Páscoa, no final de 
março.
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ACABOU CARNAVAL, MAS NÃO ACABARAM AS FESTAS

ANÁLISE DE MERCADO – VENDAS DE MAMÃO NA CEAGESP

manelÃo

eduaRdo Raymundo 
GeRenTe de VendaS da FRuTamina

Fevereiro mês de carnaval, as 
pessoas estavam com o coração 
apertado, a cabeça voltada para 
o rumo da política nacional... 
imigrantes fugindo do país de 
origem em busca da terra pro-
metida, enquanto a galera se 
divertia nos blocos carnavales-
cos atrás dos artistas que can-
tavam nos trios elétricos. 
E no teatro da passarela no 
polo culturas Grande Otello, 
no Anhembi, em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, na Marquês 
de Sapucaí, os carnavalescos 
usaram a magia do carnaval 
para protestar com veemência 
contra os desmandos da nossa 
política nacional que está mer-
gulhada em um caos social, 
mas enquanto as baianas des-
filavam, a galera do mercado 
continuou trabalhando firme 
para que toda a população te-
nha a sua mesa abastecida com 

frutas da época e os legumes da 
hora...batata, peixe para recu-
perar as calorias e água de coco 
verde para hidratar o organis-
mo, suco de limão com hortelã 
e abacaxi e gengibre para de-
sintoxicar o corpo.
Com o apoio dos colaborado-
res e amigos terminamos a re-
forma da sala administrativa e 
do refeitório, mobiliamos com 
móveis doados pela empresa 
DHL. A criançada que fre-
quenta a Nossa Turma gostou.
No dia 15 de abril, a nossa 
tradicional festa da Queima 
do Alho estará com novidades 
gastronômicas, pois, além do 
arroz carreteiro, feijão gordo, 
paçoca de carne seca pilada no 
pilão, também vai ter vaca ato-
lada, galinhada e em homena-
gem à china, ao Japão, à Itália, 
ao Portugal e ao Brasil... “ma-
carronada”. Mais de 30 comi-

tivas já confirmaram presença 
para preparar a melhor comida 
“tropeira”.
Na parte artística, o cantor 
Luiggi Di Santo virá cantar o 
melhor do “country” brasileiro 
e americano. Tais e Eduardo, 
também, vão nos encantar, os 
caipiras universitários Leo e 
Gustavo Santos, a dupla já não 
é mais a revelação, pois, eles fi-
zeram a abertura do show das 
cantoras Simone e Simaria, na 
cidade de Guarulhos, a agenda 
de shows vai aumentando mais 
com a sua presença na nossa 
festa que está garantida.
Virá também a dupla que faz 
o sucesso imitando vários ar-
tistas sertanejos e cantam de 
mais, Diego e Mancini.
Não percam, dia 15 de abril, 
das 10hrs às 17hrs. Sua pre-
sença em nossa festa é muito 
importante.

A venda de mamão, em janei-
ro, para o papaya (hawai) como 
para o formosa foi muito boa, 
não podemos reclamar. O pa-
paya, por exemplo, esteve em 
alta, diminuindo um pouco a 
procura, pois o mamão formo-
sa estava com o preço em baixa, 
mas com uma qualidade de fruta 
excelente.
O papaya, além de estar um 
pouco em alta, estava apresen-
tando algumas doenças e proble-
mas na fruta em geral, devido as 

fortes chuvas no final de dezem-
bro, na região de Espírito Santo 
e também da Bahia, o que veio 
a acarretar  com doenças agora 
em janeiro.
Mesmo com esses problemas a 
procura tanto pelo hawai quan-
to o formosa foi muito positivo, 
mantendo assim um grande vo-
lume de vendas. Conseguimos 
manter as expectativas de final 
de ano. Em janeiro, consegui-
mos manter nossas metas e aten-
der os nossos clientes, em volu-

mes e também em qualidade!
Com a proximidade entre os 
produtores, nós vendedores e os 
nossos clientes. A tecnologia de 
hoje com um feed back rápido, 
conseguimos passar para os pro-
dutores as dificuldades e os pro-
blemas via Whatsapp e e-mails, 
facilitando o envio de fato das 
frutas. Assim facilitando a sa-
tisfação do cliente final, o que 
é mais importante para a nossa 
surpresa e para o produtor.  

nÚmeros da 
comercialiZação 
neste início de 2018

FlaVio luiS GodaS
sedes -seção de economia e 
desenvolvimento
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A fruticultura brasileira 
é uma das mais diver-
sificadas que existe e a 
área de cultivo chega 

a superar mais de 2 milhões de 
hectares, gerando um expressivo 
resultado em termos de gera-
ção de empregos no campo, na 
agroindústria, em toda a cadeia 
produtiva. Um grande exemplo 
de tudo isso é que de acordo com 
o último levantamento realizado 
pela CNA - Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil, 
com base em dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados - Caged, de janeiro a 
outubro do ano passado, o setor 
agrícola foi responsável pela gera-
ção de 93 mil vagas de emprego.

Outros setores também, 
como no agroturismo e na esfe-
ra de fornecedores de insumos e 
serviços. Além da renda nos mer-
cados interno e externo tiveram a 
sua grande parcela no desenvol-
vimento rural.

O Brasil é um dos principais 
produtores de frutas do mundo. 
O Vale do São Francisco, por 
exemplo, é o maior polo pro-
dutor de frutas e hortaliças que 
existe. Ele possui, praticamente, 
uma área fértil, com mais de 35 
mil hectares e que tem recebido 

diversos investimentos em irri-
gação federal e governamental. 
Anualmente, são produzidas 43,8 
milhões de toneladas de frutas, 
na região. Somente as culturas de 
manga e uva são responsáveis por 
96% e 99,9% das exportações 
do País, respectivamente, isso se-
gundo balanço da Associação dos 
Exportadores de Hortigranjeiros 
e Derivados do Vale do São Fran-
cisco (Valexport).

De acordo com o levanta-
mento realizado pelo IBGE, em 
2016, o valor da produção na-
cional de frutas chegou a 33,3 
bilhões de reais, sendo o maior 
da série histórica, desde 1974. 
Em relação ao ano anterior, hou-
ve um aumento de 26%. Já em 
2017, está estimada em 44 mi-
lhões de toneladas. Outro deta-
lhe da pesquisa, é que a Bahia, 
por exemplo, tornou-se o segun-
do maior estado produtor deste 
segmento no País, com 12% de 
participação, superando Minas 
Gerais com 9%. São Paulo ainda 
permanece, em primeiro lugar, 
com 30%.

Itens como Mamão, limão, 
melão, banana, uva são alguns 
exemplos que colocam o Brasil 
como uma referência mundial. 
O solo e o clima subtropical 

são alguns fatores que colabo-
ram com a produção nacional. 
Entretanto, as variações climá-
ticas, também, são as grandes 
responsáveis pelos prejuízos nas 
lavouras, afetando diretamente a 
produção.

Em 2016, o setor sofreu com 
problemas climáticos que provo-
caram queda da produção em di-
versas regiões. Em Santa Catari-
na, por exemplo, a produção de 
maçã registrou queda em torno 
de 40%. Dois anos consecutivos 
de invernos fracos prejudicaram 
a dormência das macieiras, sen-
do que uma geada tardia quei-
mou as flores das árvores. No 
Espírito Santo, o mamão sofreu 
com a seca que, de acordo com 
dados da Associação Brasileira 
dos Produtores e Exportadores 
de Papaya (Brapex), provocou 
perdas de até 70% na produção. 
Nesse mesmo ano, a região do 
Vale do Ribeira, interior de São 
Paulo sofreu com uma forte ge-
ada e isso prejudicou muito a 
safra de bananas.

O verão de 2018, não está 
sendo diferente, o excesso de 
chuvas, nos primeiros meses, 
tem prejudicado muito os agri-
cultores e diminuindo, assim, a 
produção. 

bRaSil, TeRRa da 
FRuTiCulTuRa

GuilHeRme aRaujo

o país É o terceiro maior produtor mundial de frutas, 
ficando atrÁs apenas da china e da índia 
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PaiS É um doS maioReS PRoduToReS, 
maS PeCa na eXPoRTaÇÃo

O Brasil entrou na briga e 
está empenhado de vez no co-
mércio exterior de frutas. Isso 
se deve porque o País, que é 
um dos maiores produtores do 
mundo na fruticultura, ocupan-
do a terceira posição, logo atrás 
da Índia e da China, porém, em 
relação à exportação, o resultado 
obtido até então não era nada 
satisfatório. 

No ano passado, por exem-
plo, segundo dados oficiais, mais 
de 780 mil toneladas de frutas 
foram enviadas ao mercado ex-
terno. O que chega a representar 
apenas 2,5% do volume de toda 
a produção nacional. Só para se 
ter uma ideia, hoje, esses núme-
ros colocam o País, somente, na 
23ª posição do ranking mundial 
de países exportadores. E ainda 
para constar, esse valor é tão bai-
xo que posiciona o Brasil atrás 
de outros países até mesmo la-
tino-americanos produtores de 
frutas como no caso do Chile 
(US$ 4 bilhões) e até mesmo do 
Peru (US$ 2,4 bilhões).

Entretanto, pensando nessa 
situação atual, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, MAPA, anunciou re-
centemente, no dia 04 de janeiro 

deste ano, um novo projeto com 
o objetivo que em dois anos, te-
nha um aumento de pelo menos 
50% do volume de exportações. 
“Alguns gargalos impedem maior 
competitividade da fruticultura 
brasileira, por isso é importante 
à adoção de políticas de médio 
e longo prazos, compreenden-
do parceria público-privada em 
conexão com as demandas de 
mercado”, é o que afirma o as-
sessor da Secretaria Executiva do 
Mapa, Ricardo Cavalcanti.

A expectativa, então, da 
Abrafrutas - Associação Brasilei-
ra dos Produtores Exportadores 
de Frutas e Derivados é de que, 
com este projeto, as exportações 
de frutas brasileiras alcancem 
a marca recorde de US$ 1 bi-
lhão até o fim de 2019. “Com o 
plano que está sendo elaborado 
pelo MAPA juntamente com a 
Abrafrutas e as diversas cadeias 
envolvidas no setor, as exporta-
ções brasileiras de frutas serão 
alavancadas e devem crescer de 
forma significativa nos próxi-
mos dois anos”, é o que ressalta 
o presidente da Associação, Luiz 
Roberto Barcelos.

Outro fator de extrema im-
portância que pode colaborar 

com um melhor desempenho é 
que o Brasil foi aceito como país 
integrante do Esquema de Frutas 
e Hortaliças da Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Pratica-
mente, essa entidade promove 
ações que facilitam o comércio 
internacional para simplificação 
da inspeção, utilizando padrões 
internacionais de classificação e 
controle da qualidade. 

A OCDE decidiu pela acei-
tação na reunião plenária anual 
do Esquema, no dia 7 de dezem-
bro do ano passado, em Paris, na 
França. Isso o faz ser o primeiro 
país da América Latina. Desde 
2014, na condição de observa-
dor, o Brasil participava do Es-
quema da OCDE para Frutas e 
Hortaliças. Em 2015, por exem-
plo, iniciou a mobilização para 
adesão e formalizou o pedido em 
março de 2017. Já em julho de 
2017, o sistema de inspeção de 
frutas e hortaliças do Brasil foi 
auditado por técnicos da OCDE 
e do serviço oficial de inspeção 
da Alemanha. Em Pernambuco 
os especialistas visitaram o polo 
de fruticultura de Petrolina e o 
porto de Suape, além da Compa-
nhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo (Ceagesp).
“A adesão do Brasil ao Es-

quema da OCDE é um passo 
importante para o setor. Isto 
possibilitará a melhoria do sis-
tema brasileiro de padronização 
e inspeção de frutas e hortaliças, 
destinadas ao mercado interno e 
à exportação, e a adoção de pro-
cedimentos alinhados aos prati-
cados no mercado internacional, 
voltados à eficiência e a rapidez 
nos controles oficiais”, explica  
Fátima Chieppe Parizz, coorde-
nadora Geral de Qualidade Ve-
getal do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Para entender melhor e apri-
morar a comercialização dos 
produtos para o mercado no 
exterior, em 2017, a Espanha 
foi um modelo utilizado para 
o Brasil entender melhor como 
reverter essa situação, no comér-
cio internacional. Isso se deve, 
porque, o país espanhol é um 
dos principais exportadores na 
Europa. Na cidade de Madrid, 
aconteceu, entre os dias 18 a 20 
de outubro, a Fruit Attration, 
que é a principal feira do setor 
da União Europeia e o Brasil foi 
um dos convidados especiais.

780 mil t de frutas foram enviadas ao exterior, 
o que representa apenas 2,5% da produção total
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Se o País é um dos maiores 
produtores da fruticultuta, então 
quais são as dificuldades em ex-
portar o que tem de melhor? An-
tes de listar os diversos motivos, 
é muito importante entender o 
que é e como funcionam as exi-
gências sanitárias e fitossanitá-
rias estabelecidas pelos países 
importadores.

Para que um país possa ex-
portar qualquer tipo de produto, 
ele precisa se adequar as normas 
internacionais. Isso serve para 
proteger à saúde do consumidor 
daquele que está adquirindo o 
produto. Essas diversas exigên-
cias devem ter por base as reco-
mendações das OIR – Organiza-
ções Internacionais de Referência 
e reconhecidas pelo Acordo SPS/
OMC – Organização Mundial do 
Comércio.

As barreiras fitossanitárias im-
pedem, por exemplo, a entrada 
de um produto alegando conta-
minação biológica de plantas ou 
animais (por bactérias, fungos, 
insetos, etc.). “O grande proble-
ma, mais do que tarifas e bata-
lhas comerciais, são as barreiras 
sanitárias, pelo risco de inserção 
de pragas em outros países”, é o 
que comenta o diretor técnico da 

Abrafrutas, Jorge de Souza.
Ressaltando que essas barrei-

ras só se aplicam para os produtos 
importados, ou seja, internamen-
te, eles poderão ser produzidos 
e comercializados com padrões 
abaixo do requerido para os itens 
importados. “O produto importa-
do segue um padrão do comércio 
do exterior. Então, ele tem pa-
dronização mais alta que o pro-
duto comercializado no mercado 
doméstico”, explica Caetano de 
Genário Jr, sócio administrador da 
empresa Nutritiva Importadora 
e Comércio LTDA, que fica locali-
zada no Pavilhão HFB, Box 71, da 
CEAGESP.

Um exemplo que vem aconte-
cendo envolvem os exportadores 
brasileiros de melão. Eles espe-
ram que em breve o Japão aceite 
os certificados sanitários do Bra-
sil para autorizar a exportação da 
fruta.

Entendendo como funcionam 
as barreiras sanitárias, agora de 
fato o que impede o crescimento 
na exportação do Brasil, já que as 
normas são impostas para todos 
os países? A questão é que um 
dos grandes vilões que dificultam 
a exportação de muitas frutas é a 
mosca-das-frutas. 

“Nós costumamos dizer que a 
mosca-das-frutas é a nossa fe-
bre aftosa. Ela tem dificultado a 
nossa vida no que diz respeito à 
exportação. Pois, os mercados in-
ternacionais que não têm a mosca 
são extremamente rigorosos nas 
barreiras fitossanitárias para que 
essas moscas não adentrem por 
meio da exportação. Por isso, há 
essa dificuldade na abertura de 
novos mercados e ampliação das 
exportações brasileiras de frutas 
frescas”, analisou Eduardo Bran-
dou diretor-executivo da Abra-
frutas. 

A mosca-das-frutas é uma 
praga presente em todo o terri-
tório nacional. A novidade é que 
produtores de uva de mesa no 
Rio Grande do Sul descobriram 
que a mosca é facilmente atraída 
por uma proteína extraída do in-
testino do porco. Assim, eles es-
tão construindo armadilhas com 
garrafas pet e como isca, essa 
proteína suína. “Onde tem fruta, 
tem mosca. Essa forma de mane-
jo tem um potencial muito grande 
na produção de uva de mesa, sem 
necessidade de aplicar inseticida”, 
diz o coordenador da pesquisa da 
Embrapa, o entomologista Mar-
cos Botton.

PoR Que o bRaSil nÃo É deSTaQue no eXTeRioR?

 O grande problema, mais 
do que tarifas e batalhas 
comerciais, são as barreiras 
sanitárias, pelo risco de 
inserção de pragas em outros 
países   

Jorge Souza, Diretor Técnico da 
Abrafrutas

MeLÃO TIPO eXPORTAÇÃO

O Brasil produz anualmente, cerca 
de 520 mil toneladas de melão. A 
fruta representa cerca de 23,7% do 
setor para a exportação, o que a 
coloca como a principal no mercado 
externo. O Estado do Rio Grande do 
Norte, por exemplo, tem um domínio 
completo por esta cultura, tanto que 
é responsável por nada mais que 
95% de toda a exportação de melão 
do País. 
Os principais destinos da fruta são 
os Países Baixos (Holanda), com 
33%, Reino Unido (32%), Espanha 
(27%) e Itália (2,7%). O produto 
também chega aos Emirados Árabes, 
além de países da América do Norte 
e América Latina.
De acordo com o último dado 
levantado pela Divisão de 
Estatísticas do Departamento de 
Assuntos Econômicos e Mundiais 
das Nações Unidas, a Espanha fica 
em primeiro lugar do ranking dos 
países que mais exportam melão, 
com um volume que chega a 445 
mil toneladas. Em seguida, vem a 
Guatemala com 420 mil t. O Brasil 

está em terceiro lugar com 225 mil 
toneladas exportadas de melão.
Entretanto, o Brasil é o segundo 
maior exportador de melão ao Bloco 
Europeu. Em 2016, por exemplo, o 
volume exportado foi algo próximo 
de 200 mil toneladas o que rendeu 
uma receita de 155 milhões de 
euros. Isso se deve, porque, a União 
Europeia importam entre os meses 
de agosto a março, período de 
entressafra das lavouras espanholas, 
que lideram o fornecimento para o 
bloco econômico. 
As exportações de melão da 
temporada 2017/18 ainda não 
terminaram, mas os resultados 
parciais indicam uma leve retração 
no volume embarcado. Entre os 
meses de agosto e dezembro do ano 
passado, por exemplo, os envios 
brasileiros da fruta totalizaram 164 
mil toneladas, quantidade apenas 
3% menor frente ao mesmo período 
da campanha 2016/17, segundo 
dados da Secex – Secretaria de 
Comércio Exterior. 

a fruta É a mais exportada, sendo que o principal 
destino É a união europeia



noVa embalaGem 
PaRa eXPoRTaÇÃo 
de mamÃo

Para fortalecer suas vendas externas e aumentar sua rentabilidade, o grande desafio do fruticultor 
brasileiro é garantir a proteção e a conservação de seus produtos até que cheguem às mãos do consu-
midor. sempre atenta às demandas do agronegócio brasileiro, a braskem desenvolveu, em parceria com 
clientes, uma nova solução em plástico exclusiva para o mercado de mamão papaia.
a petroquímica trabalhou junto com a union of growers of brazilian papaya (ugbp), empresa de pro-
dutores de linhares (es) – região conhecida como capital nacional da exportação de mamão. Juntas, as 
empresas desenvolveram uma embalagem mais segura e atrativa e o grande desafio foi encontrar um 
filme apropriado para aplicação e que não prejudicasse a fruta.
Agora, o mamão papaia segue para outros países envolvidos em um filme de polietileno, que confere a 
qualidade. Após diversos testes, ficou claro que a embalagem permite a maturação mais uniforme da fru-
ta, garante a proteção contra qualquer contaminação e aumenta o tempo de exposição nas bancas em 
até quatro dias. a nova embalagem já está disponível no brasil e nos estados unidos – um dos principais 
consumidores de mamão papaia no mundo.
para entender um pouco melhor, o entreposto conversou com albertoni bloisi, responsável pela área de 
desenvolvimento de mercado na braskem.

E - O que essa embalagem tem de 
diferente das outras?
Albertoni Bloisi - A solução desen-
volvida tem resistência ao rasgo 
(atrito entre frutas), alta transparên-
cia, não embaça na cadeia fria, gran-
de qualidade de impressão e micro 
perfuração para permitir que a fruta 
respire. 

E - Quanto tempo levou para o de-
senvolvimento da embalagem?
Albertoni Bloisi - O que desenvol-
vemos foi uma “blenda”, mistura de 
grades (tipos de resina) já existentes, 
para atender a demanda específica 
e aos requisitos apresentados pelo 
cliente. A Braskem levou alguns me-
ses entre a elaboração da formula-

ção e testes na linha do cliente.

E -Pode ser aplicada para outras fru-
tas também? Há demanda para isso?
Albertoni Bloisi - Sim, a solução se 
aplica a diversas outras frutas, com 
pequenos ajustes para cada uma. 
Existe uma grande demanda por 
parte dos produtores, que buscam 
trabalhar sua marca e diferenciar a 
qualidade de suas frutas e ainda se 
comunicar diretamente com o con-
sumidor final. Esse mercado tem 
crescido consideravelmente em vo-
lume e valor.

E -Como essa embalagem auxilia a 
reduzir a quantidade de frutas per-
didas durante o transporte?

Albertoni Bloisi - A principal fun-
ção desta embalagem é proteger a 
fruta, garantindo sua respiração e 
evitando o atrito. O isolamento pro-
movido pela embalagem durante o 
transporte e o armazenamento con-
tribui para a preservação individual, 
evitando a transmissão de fungos e 
a contaminação pelo contato entre 
as frutas.

E - Quais são as propriedades do 
filme que o tornam apropriado para 
esse produto em particular?
Albertoni Bloisi - A grande questão 
era proteger e, sobretudo, permitir 
a respiração do fruto e, ao mesmo, 
tempo em que impedir que a emba-
lagem embace em virtude do trans-

porte em cadeia fria. Além disso, o 
filme precisa ser resistente ao atrito 
(entre as frutas) e ter fácil abertura.

E - Como foi a troca de informações 
e conhecimento com a UGBP - Union 
of Growers of Brazilian Papaya? Há 
parcerias com outras empresas do 
Espírito Santo?
Albertoni Bloisi - A UGPB sempre 
se mostrou interessada e não mediu 
esforços para termos sucesso nesse 
desenvolvimento, abrindo a empresa 
e nos provendo de informações sobre 
seu processo. A Braskem está sempre 
atenta a oportunidades de criar no-
vas soluções que ajudem clientes em 
suas estratégias de mercado, certa-
mente esse lançamento nos ajudará.

 A principal função desta embalagem é proteger a fruta, 
garantindo sua respiração e evitando o atrito. O isolamento 
promovido pela embalagem durante o transporte e o 
armazenamento contribui para a preservação individual, 
evitando a transmissão de fungos e a contaminação pelo 
contato entre as frutas.   
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O Brasil é o maior exportador de 
carne bovina do mundo, o maior de 
carne de frango e o quinto maior 
de carne suína, porém está em 22º 
lugar no ranking de exportações de 
pescado. 
A produção mundial de pescado 
é de 158 milhões de toneladas 
(número de 2012), movimentando 
US$ 600 bilhões/ano – sendo US$ 
136 bilhões/ano em exportações. 
Sete vezes maior do que os 
negócios de carne bovina. A questão 
é que nesse setor, as ocorrências 
que vêm acontecendo ultimamente, 
não estão colaborando para 
que haja o desenvolvimento. O 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento suspendeu, 
temporariamente, a exportação 
de pescado para a União Europeia. 
A medida preventiva entrou 
em vigor no dia 3 de janeiro de 
2018, e será acompanhada de um 
plano de ação para responder aos 
questionamentos apresentados 
depois da missão de auditoria 
dos europeus em solo brasileiro, 
ocorrida em setembro de 2017.
Segundo o secretário de Defesa 
Agropecuária, Luis Rangel, a defesa 
agropecuária sempre deu atenção 
aos pescados tanto do ponto de 
vista sanitário quanto de saúde 
pública, mas este ainda é um setor 
heterogêneo. “O mercado do 
pescado precisa amadurecer nas 
questões de qualidade, garantias e 
respeito internacional, status obtido 

pelas demais carnes exportadas 
pelo Brasil”, disse, em nota.
Entretanto, a Justiça Federal do 
Estado do Rio Grande do Norte 
concedeu uma liminar permitindo 
que uma empresa sediada em 
Natal exporte 62,5 toneladas 
de pescado para a Espanha. Já 
o Governo de Santa Catarina 
e o Ministério da Agricultura, 
Pecuária estão trabalhando 
em conjunto para acelerar a 
retomada das exportações de 
pescados para Europa. A partir 
de agora, a Companhia Integrada 
de Desenvolvimento Agrícola 
de Santa Catarina (Cidasc) fará 
a inspeção dos barcos de pesca 
industrial e desembarcadouros que 
trabalham com exportação para o 
Velho Continente, para posterior 
certificação do Mapa. 
A Cidasc irá atuar seguindo as 
orientações do Ministério, numa 
parceria importante para Santa 
Catarina. “Nós queremos dar 
agilidade ao processo de retomada 
de exportações, fortalecendo o 
setor pesqueiro do Estado”, ressalta 
o secretário Moacir Sopelsa.
Santa Catarina é o maior produtor 
de pescado do Brasil. O setor da 
pesca de Santa Catarina gera 60 
mil empregos diretos e indiretos, 
em torno de 60 indústrias. O valor 
das exportações catarinenses de 
pescado totalizou US$ 29 milhões 
em 2017, sendo que US$ 2,4 milhões 
foram para União Europeia.

PescAdO, NÃO É só NA FRUTIcULTURA 
QUe O PAÍs PRecIsA de FATO 
MeLHORAR

O agronegócio é o que movimenta a 
economia brasileira. O setor rural é a 
grande aposta para que o Brasil volte 
a ser uma das principais potências 
emergentes novamente. Sendo que, 
em 2017, o governo anunciou R$ 30 
bilhões de crédito até 2020 para o 
Plano Safra da Agricultura Familiar e 
Para médios e grandes produtores, 
foram liberados R$ 190 bilhões.
A oferta total de crédito ao 
agronegócio do Santander avançou 
42% em 2017, para R$ 13 bilhões. A 
conta inclui recursos obrigatórios, 
livres, Funcafé, BNDES, LCAs (Letras 
de Crédito do Agronegócio) e CPRs 
(Cédulas do Produto Rural). Os 
empréstimos do banco para o produtor 
rural pessoa física avançaram 52,9%, 
para R$ 5,239 bilhões. Já para as 
empresas do setor foram destinados R$ 
6,32 bilhões em linhas de crédito, um 
avanço de 14,3%.
O reforço do Santander para o 
agronegócio incluiu a inauguração de 
pontos de atendimento chamados de 

Lojas Agro, criados com o objetivo de 
levar a oferta de produtos e serviços 
do Banco para locais mais próximos 
do produtor. Até março serão 16 lojas 
Agro e há previsão de abertura de mais 
cinco a dez espaços ainda neste ano. 
Além das lojas Agro, o banco possui 
300 agências vocacionadas ao setor 
distribuídas por todo o País. Nesses 
locais, os produtores são atendidos por 
gerentes especializados e contam com 
a assessoria de agrônomos.
O Entreposto chegou a conversar 
com Carlos Aguiar, que é formado em 
Engenharia Eletrônica pela FAAP e atua 
no Banco Santander. “O Santander 
seguiu crescendo e não tiramos o pé 
do acelerador diferente dos outros 
bancos. Tanto que fomos a instituição 
financeira que mais cresceu a carteira 
de credito rural de 2015 para 2016 – 
considerando pessoas físicas e jurídicas, 
o estoque da carteira de crédito rural 
do Santander passou de R$ 6,064 
bilhões em 2015 para R$ 8,958 bilhões 
em 2016”, esclarece Aguiar.

O caqui, originário da China, é muito 
popular, principalmente no Japão. A fruta 
foi introduzida no Brasil, em 1890, e a 
expansão da cultura só chegou a ocorrer 
a partir de 1920, com os imigrantes 
japoneses, que trouxeram novas 
variedades e o domínio da produção.
Ela se adaptou bem no País, devido ao 
clima subtropical e temperado. Existem 
diversas variedades, porém, o Caqui Rama 
Forte é o mais popular. 
Na Ceagesp, o Caqui está entre as 20 
frutas mais comercializadas. De acordo 
com o balanço realizado pela Companhia, 
no ano passado foram mais 30 mil 

toneladas. 
Pilar do Sul é um dos principais 
fornecedores para o Entreposto paulista 
e também para as outras Ceasas do Brasil. 
O município é considerado o terceiro 
maior produtor de caqui do estado 
de São Paulo, com 70 propriedades 
especializadas. Parte da produção é 
exportada para a Europa e outra abastece 
cidades do Brasil inteiro. A safra do Caqui 
começa em abril, mas em Pilar do Sul, 
produtores fazem a colheita desde a 
primeira quinzena de março. Isso porque 
aplicaram técnicas de aceleração de 
crescimento da fruta.

santander possui linhas de crÉditos 
ideais para o produtor rural

pilar É um dos principais fornecedores 
de caqui ao etsp
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ÚLTIMA edIÇÃO dO JORNAL 
eNTRePOsTO

a edição anterior do entreposto: 
“de volta com o pÉ no 
acelerador”, abordou sobre 
a situação positiva do setor 
automobilístico, em 2017. depois 
de um ano com a economia 
brasileira voltando a crescer, as 
vendas de caminhões também 
seguiram essa mesma trajetória. 
foram comercializados 51,9 mil 
veículos novos e para este ano, 
a perspectiva é mais animadora 
ainda. 

“a conjuntura macroeconômica 
indica cenário otimista, pois a 
inflação em baixa, câmbio estável 
e expectativa de crescimento 
do pib possibilitam a retomada 
da confiança do consumidor e 
do investidor. mesmo sendo um 
ano com eleições e uma reforma 
previdenciária a ser aprovada, 
2018 deve seguir rumo crescente 
na economia e na indústria 
automobilística”, é o que espera 
para este ano o presidente da 
anfavea - associação nacional 
dos fabricantes de veículos 
automotores, antonio megale.

o entreposto trouxe um balanço 
de vendas das principais marcas, 
por setor e entrevistou roberto 
leoncini, vice-presidente de 
vendas, marketing e peças & 
serviços caminhões e Ônibus da 
mercedes – benz. isso porque, o 
agronegócio foi um dos principais 
segmentos que alavancaram a 
comercialização.

“nos últimos anos, a empresa 
tem participado, principalmente, 
de eventos voltados aos 
motoristas e caminhoneiros e 
aos setores do agronegócio e de 
logística. em 2018, continuaremos 
com a nossa meta de estar onde os 
motoristas estiverem, em todas as 
regiões do país”.

para conferir essa e as outras 
edições do jornal que estão 
disponíveis , acesse o link : www.
jornalentreposto.com.br/edicao-
virtual

O portal do Entreposto está com uma 
cara diferente. Com um layout total-
mente novo e ainda mais interativo. 
Nele é possível acessar, por exem-
plo, Preços Diários, Guia de Produ-
tos, Anuário Entreposto, Edição Vir-
tual. Além de notícias envolvendo o 
agronegócio brasileiro e assuntos de 
produtos comercializados na maior 

Central de abastecimento da Améri-
ca Latina e a terceira maior do mun-
do, a CEAGESP.
Tudo isso sem perder a identidade, 
pois são 18 anos abordando o me-
lhor que há no setor hortifrutigranjeiro. 

Visite, navegue, se inscreva no portal: 
www.jornalentreposto.com.br   

NOVA CARA DO SITE 
ENTREPOSTO

Durante o mês de fevereiro, o arti-
go realizado pela psicóloga Stépha-
nie Mota sobre a importância de ficar 
atento para alguns sinais envolvendo 
a alimentação repercutiu muito e foi 
o mais acessado, no site Entreposto, 
durante esse período. O tema abor-
dado, sobre os transtornos alimenta-

res, traz diversos tipos de problemas, 
como compulsão alimentar, bulimia 
nervosa e anorexia nervosa.
Confira essa matéria na íntegra.

FIQUE ATENTO A ESSES 
SINTOMAS
link curto:  bit.ly/je-fiqueatento

O MAIS CLICADO DO MÊS

A mandioca é uma planta originária da 
América do Sul, sendo cultivada em 
várias partes do mundo por se adap-
tar facilmente às condições diversi-
ficadas de clima e solo. Jorge Joa-
quim dos Santos é engenheiro agrô-
nomo. Ele Pesquisou sobre a propa-
gação rápida da mandioca no Traba-

lho de Conclusão de Curso, na Fa-
culdade Cantareira, sobre a orienta-
ção do Prof. Dr. Davi Gabriel Lopes. 

PROPAGAÇÃO RÁPIDA PARA 
A CULTURA DA MANDIOCA
link curto:  bit.ly/je-mandioca
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DE VoLTa CoM o PÉ
no aCELERaDoR

INFORMAÇÃO A seRvIÇO dO AgRONegócIO

setor de transporte é um bom 
indicador para crescimento em 2018

Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCM-
SO
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)

 O Jornal Entreposto é importante na disposição 
aos produtores de informações e concepções 
agronômicas inerentes ao cotidiano tanto dos 
produtores como dos consumidores.   

Jorge Joaquim dos Santos, Engenheiro Agrônomo

 A CEAGESP, tem uma importância representativa 
na vida das pessoas, e talvez elas nem saibam. É um 
elo entre a produção hortícola e o abastecimento de 
São Paulo e região. Para mim foi primordial conhecer 
sua organização; a regularidade da produção, 
logística, qualidade e segurança de frutas, grãos e 
afins; além da oportunidade de colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos na faculdades.   

Simone Mieko Yamamoto, aluna do curso de Agronomia da 
Faculdade Cantareira

 O Jornal Entreposto sempre traz dados e notícias 
atualizadas e muito relevantes sobre os produtos 
agrícolas.   

Juliana Aparecida Fracaroli, Doutora em Engenharia Agrícola

depoimeNTos porTal je je digiTal
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Segundo os dados do último senso do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), hoje as mulheres do cam-
po são responsáveis por quase metade da 
renda familiar (42,4%), valor superior ao 
das que vivem nas cidades (40,7%).  Em 
2000, por exemplo, ainda de acordo com 
o IBGE, as mulheres chefiavam 24,9% 
dos 44,8 milhões de domicílios particu-
lares. Dez anos depois, essa proporção 
cresceu para 38,7% dos 57,3 milhões de 
domicílios.

Resultado esse que vem ao longo 
do tempo mostrando que as mulheres 

estão conseguindo cada vez mais espa-
ço no agronegócio. Com um currícu-
lo respeitado, diplomas nas principais 
instituições de agronomia do Brasil e 
dos Estados Unidos, a atual diretora da 
Rabobank, Fabiana Alves é um exemplo 
de sucesso. “Embora nunca tenha sido 
vítima de discriminação por gênero, 
reconheço que é uma exceção no meio 
rural. Nenhuma mulher deve se sentir 
intimidada a buscar a sua carreira no 
agronegócio por ser mulher. Os precon-
ceitos não devem ser uma barreira para 
buscar seus objetivos”, é o que afirma 

Fabiana Alves. 
No maior mercado atacadista da 

América Latina e o terceiro maior do 
mundo, a Ceagesp, são mais de 3 mil 
empresas e por dia mais 50 mil pessoas 
passam na Central de Abastecimento de 
São Paulo. Para quem teve a oportuni-
dade de conhecer, sabe que o mercado 
é uma área completamente dominada 
pelos homens. Entretanto, as mulheres 
estão ganhando cada vez mais espaço, 
em diversas áreas, seja nas vendas ou na 
administração. 

É o caso, por exemplo, da Ramirez 

Agrícola. Iniciado pelo senhor Marcelino 
Vila Ramirez e continuado pelo saudo-
so Walter Pires Vila. Hoje, o comércio é 
administrado pela Lídia Pires Vila e Lígia 
Pires Vila Tavares, as duas são mãe e filha, 
respectivamente. “Eu vim para ajudá-lo, 
pois, ele estava precisando de alguém. Eu 
tinha saído de um emprego e aí ele me 
convidou para trabalhar com ele, até ar-
rumar outra pessoa, e fiquei até então. Fiz 
alguns cursos depois do falecimento do 
meu tio, mas, muitas das coisas eu aprendi 
foi através dele”, explica uma das proprie-
tárias, Lígia Tavares.

mulHeReS SÃo deSTaQueS 
no aGRoneGÓCio

08 de março É o dia internacional das 
mulheres e cada veZ mais elas vêm ganhando 
espaço, inclusive no agronegócio



14 eNTRePOsTO  I  fevereiro / 2018 | www.eNTRePOsTONews.cOM.bR entrevista

 Acredito que em 2017, apesar de 
um cenário ainda conturbado, pudemos 
observar um movimento interessante 
de descolamento da economia dos 
aspectos políticos do país, o que é muito 
positivo, pois o potencial do Brasil para 
gerar negócios ainda é, e sempre será, 
muito grande. Fechamos o ano com 
um mercado de aproximadamente 60 
mil veículos a partir de 3,5 toneladas, 
equivalente a 52 mil caminhões, um 
crescimento de 3%. Além disso, foi 
um ano de Fenatran, que ampliou as 
oportunidades e marcou um novo 
momento da marca no país. Os esforços 
e investimentos realizados solidificarão 
as bases da empresa, que continuam 
enxergando no Brasil um ótimo mercado 
para seus produtos.   

Bernardo Pereira, gerente de Inteligência de 
Mercado e Suporte ao Cliente da IVECO para 
América Latina
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o Que eSPeRaR de 2018?
A economia brasileira finalmente está mostrando sinais para sair desse período de recessão. E a indústria 
automobilística está seguindo este mesmo rumo. tanto que em 2017, as vendas de caminhões novos obtiveram 
resultados positivos, isso em relação ao ano anterior. as projeções, para esse ano, são ainda mais animadoras para 
as principais montadoras aqui no brasil. o entreposto conversou com bernardo pereira, gerente de inteligência de 
mercado e suporte ao cliente da iveco para a américa latina, para saber como foi o ano passado para a fábrica italiana 
e quais são as expectativas para 2018.

E - Qual a importância do agrone-
gócio para o segmento?
Bernardo Pereira - O setor agríco-
la tem um papel fundamental na 
economia brasileira e foi, sem dú-
vida, o setor que teve melhor de-
sempenho durante a crise. O de-
sempenho da agricultura em 2017 
foi notável, atingindo níveis recor-
des de safra, com um crescimen-
to de 30%, se comparado a 2016, 
com destaque para o resultado do 
milho e da soja. Analisando o mer-
cado de caminhões acima de 16 to-
neladas de PBT temos dados que 
mostram que o setor agrícola re-
presenta cerca de 30% da deman-
da de caminhões, sendo que nos 
pesados esse percentual chega até 
40%, números que nos indicam o 
tamanho do potencial desse setor 
em movimentar nosso mercado. 

E - Quais modelos que mais se en-
caixam para atender as necessida-
des do agronegócio?
Bernardo Pereira - A IVECO pos-
sui uma gama completa de veícu-
los para atender o setor agrícola, 
desde a família Daily, líder de mer-
cado e consagrada para a distri-
buição urbana, passando pela fa-
mília Tector, que agora conta com 
o Auto-Shift, com o melhor câmbio 
automatizado do segmento, e o 
premiado motor NEF6, e por fim 
a família Hi-Way, modelo extrape-
sado que conta com o melhor trem 
de força já criado pela montadora 
para o segmento, mais econômico 
e rentável para os clientes da mar-
ca e com versões de motorização 
que vão desde 440 até 560 cava-
los.

E - 2017 também foi um ano muito 
importante para a fábrica, quanto 
tempo de mercado?

Bernardo Pereira - Comemoramos 
20 anos de mercado com uma pre-
sença consolidada e reconhecida 
no país e fabricando produtos com 
alta tecnologia e de destaque nos 
segmentos em que atuamos. Lan-
çamos novidades que incrementa-
ram o portfólio da IVECO, como o 
Tector Auto-Shift, e tivemos lan-
çamentos pioneiros, como o Sou-
lClass, da IVECO BUS, que preza 
pela acessibilidade e inclusão dos 
passageiros. 

E - Como foi o ano passado para a 
Iveco no setor de caminhões?
Bernardo Pereira - Acredito que em 
2017, apesar de um cenário ainda 
conturbado, pudemos observar 
um movimento interessante de 
descolamento da economia dos 
aspectos políticos do país, o que é 
muito positivo, pois o potencial do 
Brasil para gerar negócios ainda é, 
e sempre será, muito grande. Fe-
chamos o ano com um mercado de 
aproximadamente 60 mil veículos 
a partir de 3,5 toneladas, equiva-
lente a 52 mil caminhões, um cres-
cimento de 3%. 
Além disso, foi um ano de Fena-
tran, que ampliou as oportunida-
des e marcou um novo momento 
da marca no país. Os esforços e 
investimentos realizados solidi-
ficarão as bases da empresa, que 
continua enxergando no Brasil um 
ótimo mercado para seus produ-
tos.

E - As vendas de caminhões, em 
geral, teve uma melhora no ano 
passado em relação ao ano ante-
rior. Entretanto, não obteve um 
resultado melhor que 2015, por 
exemplo. Como isso atinge o setor?   
Bernardo Pereira - O volume ainda 
é muito baixo se comparado aos 

níveis históricos, mas já nos dá in-
dícios de que o pior já passou. Ape-
sar das turbulências de 2017, nós 
não ficamos parados e reféns da 
crise. Mesmo diante deste cenário, 
o ano foi muito importante para a 
IVECO no Brasil. 

E - Referente ao layoff, em perío-
do complicado do setor, a empresa 
teve que utilizar dessa ferramenta?
Bernardo Pereira - O complexo in-
dustrial da Iveco em Sete Lagoas 
não está imune aos efeitos da eco-
nomia, assim como acontece com 
todas as fabricantes do mercado. 
Por isso estamos sempre em con-
tato com o sindicato para encon-
trar os melhores meios para equa-
lizar a nossa produção à demanda 
de mercado, com o intuito claro de 
preservar os postos de trabalho. 
Não descartamos a adoção de ne-
nhum mecanismo previsto em lei 
para este fim, mas, no momento, 
não há previsão de paralisação ou 
medida congênere.

E - Qual a previsão de investimen-
to da marca para 2018?
Bernardo Pereira - Durante a Fe-
natran anunciamos o investimento 
de 120 milhões de dólares no de-
senvolvimento de novos produtos, 
em um período de 24 meses, a par-
tir do segundo semestre de 2017 
até o primeiro semestre de 2019. 
Esse aporte fortalece, ainda mais, a 
presença da marca no Brasil.
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Os países mais abertos 
ao comércio internacional 
crescem mais rapidamente 
e com maior estabilidade do 
que os fechados, e geram 
mais empregos. O comércio 
internacional tende a ser 
um catalisador para maior 
eficiência e produtividade. 

O Brasil ainda é um dos 
países mais fechados do 
mundo segundo a Câmara 
Internacional de Comércio 
(ICC), que ao medir o grau 
de abertura ao comércio 
exterior dos 75 países, res-
ponsáveis por mais de 90% 
do comércio mundial, colo-
cou o Brasil na 70ª posição 
em abertura comercial. 

O comércio internacio-
nal de frutas e hortaliças 
frescas e processadas está 
crescendo numa propor-
ção bem maior que o cres-
cimento da população. Ele 
cresce com a riqueza, com o 
PIB per capita do país. 

Alguns países como o 
Chile são grandes expor-
tadores e consumo inter-
no pequeno (população 
pequena), onde o foco da 
produção é a exportação. 

Outros países como os Es-
tados Unidos são grandes 
produtores, consumidores 
e exportadores. A maioria 
dos países grandes expor-
tadores produzem em re-
giões áridas – clima previ-
sível, baixa umidade do ar, 
água por gotejamento, bai-
xa incidência de moléstias.

A fonte de informação 
sobre a produção e o co-
mércio de produtos agríco-
las em cada país do mundo, 
acessível sem custo, é a 
FAOSTAT (fao.org/faostat/
en/#data). 

O Brasil é um dos maio-
res produtores de frutas 
e hortaliças do mundo. A 
nossa imensa diversidade 
de clima e solo permite a 
produção durante toda o 
ano, em diferentes regiões, 
de uma grande diversidade 
de produtos e variedades. 
O nosso clima, mesmo nas 
regiões mais secas, é carac-
terizado como semiárido e 
não como árido. A proba-
bilidade de ocorrência de 
moléstias é muito maior 
em nossas condições de cli-
ma, o que nos torna menos 

competitivos. 
O Brasil é um dos países 

mais populosos do mun-
do. Exportamos uma parte 
muito pequena da nossa 
produção. Um aumento pe-
queno no nosso consumo 
de frutas e hortaliças ultra-
passa com facilidade o nos-
so volume exportado. 

A exportação tem sido a 
propulsora da moderniza-
ção da fruticultura brasilei-
ra. Os exportadores preci-
sam atender às exigências 
dos importadores, ofere-
cer o produto na janela de 
mercado onde sejam mais 
competitivos e garantir 
estabilidade de oferta, de 
qualidade, segurança ali-
mentar, de rastreabilidade. 
Grandes empresas produ-
toras de frutas se desen-
volveram com a exporta-
ção e estão localizadas no 
Nordeste, clima semiárido 
e que está sofrendo muito 
com as restrições de abas-
tecimento de água.

As informações sobre a 
produção de frutas no Brasil 
podem ser encontrados 
no IBGE – www.sidra.ibge.

gov.br e sobre o comércio 
internacional em www.
aliceweb.mdic.gov.br/. 

A maçã era uma fruta 
tradicionalmente impor-
tada pelo Brasil, é um bom 
exemplo. O Brasil continua 
importando maçã, mas 
também produzindo mui-
to e exportando. Os dados 
do FAOSTAT registram a 
exportação de 9.169.720 
toneladas em 2013 de 115 
países, sendo 21 países res-
ponsáveis por 91% do total. 
O Brasil é o 21º colocado, 
com 1% do volume expor-
tado de maçã.

O primeiro registro de 
exportação de maçã pelo 
Brasil foi de 2 toneladas em 
1985, que passou a 32.220 
toneladas em 1994, tem um 
pico em 2004 com 153.043 
toneladas e no último ano 
(2013) registrado pelo FA-
OSTAT de 85.429 toneladas 
– um crescimento de 27 ve-
zes entre 1985 e 2013.

A população brasileira 
cresceu de 136 milhões em 
1985 até 202 milhões em 
2013 (40%), chegando a 
209 milhões em 2017.

A importação de maçã 
pelo Brasil foi de 90.486 to-
neladas em 1985, de 48.268 
toneladas em 1993 e de 
93.964 toneladas em 2013 
– um crescimento de 4% 
entre 1985 e 2013.

A produção brasileira de 
maçã cresceu de 288.649 
toneladas em 1985, para 
1.231.472 toneladas em 2013 
e para 1.049.251 toneladas 
em 2016 – cresceu mais de 
3 vezes entre 1985 e 2013.

A proporção do volume 
exportado tem girado em 
torno de 6 a 8% da produ-
ção brasileira.

A transformação do Bra-
sil em um grande exporta-
dor de frutas exige antes a 
melhoria da qualidade e da 
competitividade das nossas 
frutas no mercado interno.   

ANITA DE SOUzA DIAS 
GUTIERREz
Centro de Qualidade, 
PesQuisa e 
desenvolvimento da 
CeaGesP

Aqui estão alguns nú-
meros registrados pela FA-
OSTAT – o primeiro passo 
para o conhecimento do 
status do Brasil no comér-
cio internacional de frutas, 

levantados pelo engenhei-
ro agrônomo haitiano Ocarl 
Joseph. Os dados da produ-
ção são de 2016 e os dados 
de comércio internacional 
são de 2013. O FAOSTAT é 

o sistema de informação da 
FAO www.fao.org/faostat/
en/#home. A FAO – Food 
and Agriculture Organi-
zation é o setor da ONU 
– Organização das Nações 

Unidas (United Nations) 
que trata das questões 
agrícolas e de alimentação. 
O FAOSTAT fornece, no 
item ‘Data’, as informações 
de produção e de comér-

cio internacional por país e 
por produto e de consumo 
e outras informações re-
lacionadas à segurança do 
alimento, insumos, investi-
mentos em máquinas. 

nÚmeRoS e PoSiÇÃo do bRaSil na PRoduÇÃo e ComÉRCio inTeRnaCional de alGumaS FRuTaS

o bRaSil eXPoRTadoR de FRuTaS

descrição
Produto Mundial em Toneladas

Número de países produtores

Produção no Brasil

Posição do Brasil na produção

Comércio Internacional em toneladas

Número de países exportadores

Exportação do Brasil

Posição do Brasil na exportação

Número de países importadores

Posição do Brasil na importação

melão
47.176.482

102

1

13º

2.202.365

62

0

5º

96

140º

mamão
1.478.975

69

0

2º

300.741

48

0

3º

79

110º

manga
51.279.734

107

0

8º

1.655.975

66

0

5º

83

105º

uva
78.709.715

98

0

12º

4.512.970

71

0

32º

129

30º

limão
16.847.993

113

0

6º

2.712.379

75

0

8º

112

62º

maçã
133.777.757

98

0

14º

9.619.720

70

0

19º

152

28º

laranja
81.738.436

125

0

1º

7.269.769

74

0

28º

121

61º
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desafios de 
um novo 
CeaSa

A pesquisa, que entre-
vistou 1.247 atacadistas lo-
calizados em todos os pavi-
lhões do ETSP da CEAGESP, 
realizada pela APESP em 
outubro de 2017, mostrou 
que 56% dos entrevistados, 
que responderam à per-
gunta, não quer a mudança 
do Ceasa de São Paulo para 
outro local e 44% são a fa-
vor da mudança. Os resul-
tados foram ajustados com 
o volume de cada setor: 
frutas, legumes, diversos, 
verduras e flores.  

Entretanto precisamos 
considerar que:

llA atual localização do 
Ceasa de São Paulo foi mui-
to bem escolhida – próxima 
das duas marginais e das 
rodovias estaduais e fede-
rais. 
llO destino de 76% das 

frutas e hortaliças, aqui co-
mercializadas, é a Região 
Metropolitana, sendo 66% 
o município de São Paulo. 
O restante vai para outros 
municípios do Estado de 
São Paulo (12%) e para ou-
tros estados do Brasil(12%), 
conforme informações le-
vantadas pelos técnicos da 
CEAGESP no início de 2017.
llTodos concordamos 

que a nossa situação é dra-
mática. A infraestrutura é 
inadequada, a movimenta-
ção de produtos   caótica, a 
administração muito com-
plexa e a adoção de tecno-
logias modernas muito difí-
cil. A situação atual exige a 
criação e a implantação de 
um novo modelo de Ceasa.

llEstamos, ano a ano, 
perdendo participação no 
abastecimento de produtos 
perecíveis frescos. 
llA Vila Leopoldina, 

onde está localizado o Ce-
asa, é uma das regiões de 
maior crescimento imobi-
liário do município de São 
Paulo, o que levou à uma 
grande valorização do ter-
reno onde está instalada o 
ETSP da CEAGESP.
llA venda do terreno 

do Ceasa de São Paulo trará 
recursos importantes para 
o Governo Federal e para o 
Ministério da Agricultura, 
necessários à sua regulari-
zação financeira. 
llO Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abas-
tecimento, o governo do 
Estado de São Paulo e a 
prefeitura de São Paulo as-
sinaram acordo de coope-
ração técnica para a trans-
ferência da Companhia de 
Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo da Vila 
Leopoldina para outro local. 
llUm chamamento pú-

blico do Governo do Estado 
de São Paulo para a reali-
zação de estudos visando 
à implantação, operação e 
manutenção do Novo Cen-
tro de Abastecimento Ali-
mentar em São Paulo, em 
parceria com a iniciativa 
privada – o Novo Ceasa. O 
prazo para a entrega dos 
estudos, foi prorrogado 
para o próximo dia 12 de 
março. Seis empresas estão 
participando do chama-
mento público.
llParece pouco prová-

vel a permanência do Ceasa 

de São Paulo no local atu-
al. Temos que nos preparar 
para mudar e para um novo 
CEASA.

É difícil copiar modelos 
de ceasas de outros países. 
O grande volume comer-
cializado, a grande pulve-
rização de fornecedores e 
origens, a baixíssima uti-
lização de refrigeração na 
produção, a grande neces-
sidade de manuseio pelos 
atacadistas no Ceasa são 
grandes desafios, não en-
frentados pelos outros ce-
asas modernos do mundo.

Agora é o momento de 
levantarmos e discutirmos 
os nossos principais desa-
fios e definir que CEASA 
queremos.

 
Aqui estão alguns desa-
fios pouco debatidos e 

mal resolvidos na maioria 
dos ceasas: 

1. A origem dos produ-
tos tem sido a base para a 
decisão do melhor local de 
instalação de um novo Cea-
sa. Esta abordagem esque-
ce que a maioria dos nos-
sos usuários são os nossos 
compradores, que frequen-
tam o entreposto três a cin-
co vezes por semana e que 
alguns quilômetros de dis-
tância não farão diferença 
para os nossos fornecedo-
res, que já percorrem gran-
de distâncias e cuja frequ-
ência é menor que a dos 
compradores.  

2. A carga para os com-
pradores precisa ser feita 

num local protegido, ser rá-
pida e eficiente, o que não 
é fácil:  
llA razão entre o nú-

mero de veículos de com-
pradores e o número de ve-
ículos de fornecedores é de 
6 a 7 para 1.
llO comprador (vare-

jo e serviço de alimenta-
ção) compra 20 a 30 itens, 
de dez ou mais atacadistas 
localizados em quatro dife-
rentes pavilhões, três a cin-
co vezes por semana.  
llO comprador gasta 

em torno de 6 horas para 
carregar o seu veículo e sair 
do mercado.
llO empilhamento das 

embalagens e a sua unitiza-
ção para carga paletizada é 
muito difícil – embalagens 
não modulares e de dife-
rentes tipos de encaixe.
llO comprador de ver-

dura prepara o produto no 
mercado.
llO comprador gasta 

tempo e ocupa espaço para 
a descarga e entrega de cai-
xa vazia.

É preciso pensar em 
centros de consolidação de 
carga que recebam o pro-
duto dos diferentes ataca-
distas, façam o controle de 
qualidade, a consolidação 
de carga e a destinação do 
produto a cada comprador.

3. A administração 
do lixo não pode significar 
perda de espaço para ope-
rações de carga, descarga 
ou estacionamento e deve 
priorizar a prevenção da 
geração do lixo. 
llO Ceasa de São Paulo 

gerou 54 mil toneladas de 

lixo, em 2017.
llUma parte grande do 

lixo gerado é resultado do 
produto que chega a gra-
nel como mamão Formo-
sa, abacaxi, melancia, coco, 
jaca, do manuseio do pro-
duto no mercado pelo ata-
cadista ou pelo comprador, 
do lixo que entra com os 
compradores.

Outros desafios são mais 
fáceis de resolver como a 
necessidade de docas lar-
gas, da localização das em-
presas nas laterais dos pa-
vilhões, com corredor largo 
central, com local específico 
para empilhadeiras, carre-
gadores e pedestres, como 
a necessidade de cada em-
presa ter o seu ponto de 
água, o seu medidor de 
energia e de consumo de 
água e condições de obedi-
ência às normas sanitárias 
vigentes.

Estamos levantando 
dados do nosso Ceasa, que 
sejam importantes para a 
construção de um Novo 
Ceasa. Estamos concluindo 
um levantamento sobre as 
câmaras de refrigeração e 
entrevistamos os atacadis-
tas sobre a adequação da 
sua área às suas necessida-
des. Eles serão disponibi-
lizados assim que concluí-
dos.

CENTRO DE QUALIDADE, 
PESQUISA E 
DESENvOLvIMENTO DA 
CEAGESP
CQh@CEAGESP.GOv.BR
11 3643 3825
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Todos nós sabemos que o Brasil é 
um grande produtor de frutas e hor-
taliças. Mas pelo seu tamanho e popu-
lação, é também um grande consumi-
dor. Brasil vive grandes transformações 
sociais e econômicas que envolvem os 
hábitos de consumo. O crescimento 
do poder aquisitivo, a preocupação 
com uma alimentação cada vez mais 
saudável e que seja respeitosa com o 
meio ambiente assim como a curiosi-
dade natural do consumidor brasileiro, 
abrem o mercado a produtos de outras 
latitudes. Assim, um grande produ-
tor hortifrutícola mundial como é a 
Espanha, encontra no Brasil grandes 
oportunidades e por sua vez, é também 
comprador de produtos brasileiros de 
exportação.

O Brasil já é o principal destino 
das exportações fora dos mercados da 
União Europeia, que são o destino 
natural dos produtos espanhóis. Nos 
últimos anos, o consumo de frutas e 
hortaliças espanholas no Brasil cres-
ceu destacadamente, superando volu-
mes de 100 mil toneladas em volume 
e de 100 milhões de Euros em valor. 
Os produtos estrela deste crescimento 
foram as ameixas, as laranjas e a cebola. 

A Espanha é o país da União Eu-
ropeia que mais exporta frutas e hor-

taliças para o Brasil. Por outro lado, a 
sazonalidade dos produtos, a inversão 
das estações e safras, faz do Brasil um 
produtor competitivo para o mercado 
espanhol, que já é o primeiro importa-
dor de alguns destes produtos brasilei-
ros, como é o caso da banana.

A importância deste intercâmbio 
comercial entre ambos os países ficou 
claramente manifestado através da fei-
ra Fruit Attraction. Fruit Attracion é 
uma das mais relevantes feiras interna-
cionais do setor hortifrutícola e é cele-
brada anualmente em Madrid. Partici-
pam nela 1.500 expositores e 60.000 
visitantes de 110 países. A edição de 
2017 contou com o Brasil como país 
convidado e com uma representação 
de autoridades e empresários brasilei-
ros do setor. Em paralelo a própria fei-
ra, aconteceu um encontro empresarial 
com participação destacada do Vice 
Ministro de Agricultura, Pesca e Abas-
tecimento do Brasil, Sr. Eumar Roberto 
Novacki, assim como do Presidente da 
ABRAFRUTAS, Sr. Luiz Roberto Bar-
celos e do produtor e exportador bra-
sileiro, Sr. Roberto Cavalcante Junior. 
A edição da FRUIT ATTRACTION 
2018 já tem data. Será entre 23 e 25 de 
outubro e a participação brasileira será, 
mais uma vez, muito presente.

Mais de 4,2 milhões de imóveis ru-
rais estão inscritos no Sistema Nacional 
de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, 
sob a responsabilidade do  Ministério 
do Meio Ambiente (MMA). O prazo 
de inscrição para que o produtor regis-
tre seu imóvel no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) foi prorrogado para 31 de 
maio de 2018, sendo que o prazo inicial 
era 31 de dezembro de 2017.

Faltando apenas três meses para o 
fim do prazo de adesão ao CAR, o es-
tado de Santa Catarina, por exemplo, 
conta no total com 308.900 imóveis re-
gularizados, 83% do total. Sendo que a 
área total é de 6,9 milhões de hectares 
cadastrados.

A inscrição no CAR é o primeiro 
passo para que o produtor rural consi-

ga a regularidade ambiental das terras e 
possa ter os benefícios previstos no Có-
digo Florestal. Se não regularizar o imó-
vel, o proprietário perderá a oportunida-
de de recompor as áreas de preservação 
permanente com dimensões menores, 
conforme o tamanho da propriedade.

“O CAR é um cadastro online dizen-
do onde fica a área de reserva legal, ou 
APP [Área de Preservação Permanente]. 
Se ele não tem isso, após esse período, 
ele não consegue fazer o programa de re-
gularização. Aí existem todas aquelas pe-
nalidades previstas no Código Florestal, 
que são desde multa, não obter financia-
mento, crédito em órgãos financeiros e 
também a transferência de imóvel”, ex-
plica o secretário municipal de Agricul-
tura, Mauro Martini.

bRaSil e eSPanHa, unidoS 
Pelo SeToR HoRTiFRuTÍCola

eSTÁ aCabando o PRazo do CaR

ana FoRnellS  
conselheira econÔmica e 
comercial da embaixada da 
espanha
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Sabemos que a distribuição 
de alimentos ao longo da cadeia 
do frio é desafiante. A necessida-
de de garantir que as condições 
ambientais sejam mantidas para 
garantia da qualidade dos pro-
dutos aliada a margens de lucro 
cada vez menores impõem aos 
gestores desta cadeia o desafio de 
reduzir custos operacionais sem 
comprometer a preservação des-
tes alimentos.

Entretanto, atualmente, no-
vas tecnologias possibilitam a es-
tes gestores a criação de soluções 
de distribuição mais eficientes. 
Irei dividir a aplicação destas tec-
nologias em três grandes grupos:

Rastreabilidade

Este é provavelmente o gru-
po mais conhecido, até porque, 
há normas que explicitam a ne-
cessidade de acompanhar as con-
dições ambientais ao longo da 
cadeia. Neste contexto é impor-

tante ressaltar que encontramos 
dois tipos de abordagem: 

Uma, de baixo custo, em que 
são utilizados pequenos dispositi-
vos que apenas indicam a ocor-
rência de condições ambientais 
fora dos intervalos estabelecidos e 
que, neste caso, condenam a dis-
tribuição do alimento. 

Outra em que os elementos de 
rastreabilidade monitoram con-
tinuamente a variação das con-
dições ambientais. Esta aborda-
gem, apesar de mais cara, quando 
combinada à outras tecnologias 
pode fornecer informações pre-
ciosas aos gestores da cadeia do 
frio para a sua otimização.

Simulação

Através de dados históricos 
oriundos da rastreabilidade das 
condições ambientais, aliadas a 
um expressivo aumento na capa-
cidade dos programas de simula-
ção de processos é possível a cria-

ção de modelos de simulação que 
permitem ao gestor analisar dife-
rentes cenários de distribuição de 
forma virtual identificando possí-
vel pontos de ruptura da cadeia 
ou de melhoria sem a necessidade 
de testes no mundo real.

Fatores como tipo de em-
balagem utilizada, consumo de 
combustível para operação dos 
sistemas de refrigeração no trans-
porte de produtos, trocas térmi-
cas em câmaras frias, podem ser 
avaliados em diferentes cenários 
e fornecer ao gestor da cadeia 
“insights” de como torná-la mais 
eficiente.

Otimização

Este, talvez seja o grupo com 
maior desenvolvimento nos úl-
timos anos, a disponibilização 
de grande quantidade de dados, 
sejam eles provenientes da pró-
pria rastreabilidade, sejam eles 
variáveis dinâmicas como con-

dições meteorológicas ou de trá-
fego, permite através de moder-
nas técnicas de análise a criação 
de modelos com elevado grau 
de exatidão sobre a variação das 
condições ambientais ao longo da 
cadeia.

A partir destes modelos é pos-
sível a aplicação de técnicas de 
otimização logística às variáveis 
sobre controle do gestor buscan-
do conjunto de valores que repre-
sentam a maior eficiência possível 
para esta cadeia.

Conclusão

Hoje o gestor da cadeia do frio 
pode-se beneficiar dos recursos 
de rastreabilidade de condições 
ambientais e computacionais re-
lacionados a simulação e otimi-
zação para encontrar parâmetros 
que aumentem a eficiência da 
cadeia garantindo a qualidade do 
produto final e reduzindo seus 
custos operacionais.

oTimizando a diSTRibuiÇÃo de alimenToS na Cadeia do FRio

ViniCiuS de maRTin Viude 
coordenador do curso de 
pós-graduação de logística 
da cadeia do frio do senai
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dAdOs ReLevANTes

Conforme já era esperado, o 
mês de janeiro de 2018 começou 
aquecido, de acordo com balanço 
divulgado pela Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores, Anfavea, no dia 
6 de fevereiro, em São Paulo, SP. 

“O resultado de janeiro é mui-
to bom e está dentro da nossa 
expectativa, pois a base de com-
paração do primeiro semestre 
de 2017 é baixa. Crescemos com 
maior intensidade no segundo 
semestre e essa tendência per-
maneceu em 2018, com um ritmo 
de média diária de vendas 23% 
superior ao do ano passado. Com 
a aprovação das reformas, au-
mento da confiança e um cenário 
macroeconômico estável, vamos 
manter a rota do crescimento”.

O licenciamento de cami-
nhões somou em janeiro 4,6 mil 
unidades, aumento de 54,8% so-
bre as 2,9 mil unidades de janeiro 

do ano passado e diminuição de 
24,9% se defrontado com as 6,1 
mil de dezembro.

As exportações de caminhões 
cresceram 83,1% em janeiro: 1,9 
mil produtos foram enviados 
para outros países no período 
ante 1,1 mil do primeiro mês de 
2017. No comparativo com as 2,1 
mil de dezembro a queda foi de 
9,2%. Com isso, o desempenho 
da produção foi de 7,0 mil unida-
des no mês inaugural deste ano, 
alta de 57,2% frente as 4,5 mil de 
janeiro de 2017 e baixa de 5,3% 
na análise com as 7,4 mil de de-
zembro.

O Entreposto acomponhou de 
perto os números positivos do 
setor, tanto que a edição anterior 
foi uma cobertura completa das 
vendas de caminhões. Outro de-
talhe importante é que o agrone-
gócio é um dos grandes respon-
sáveis pela comercialização.

indÚSTRia auTomobilÍSTiCa 
diVulGa ReSulTadoS 
PoSiTiVoS em janeiRo

vitrine indústria

Líder em lubrificantes para veículos 
automotivos e industriais de máxima per-
formance, a marca Mobil Delvac partici-
pou do 27º Encontro de Agronegócios - 
Safratec 2018, nos dias 24 e 25 de janeiro. 
O objetivo foi apresentar aos participan-
tes a linha de produtos e seus diferenciais, 
além de estreitar o relacionamento com o 

público presente. Entre os destaques da 
marca estiveram os lubrificantes de alto 
desempenho para motores a diesel Mobil 
Delvac Vida Longa e Mobil Delvac Power 
e os óleos para sistemas hidráulicos Mo-
bilfluid 499 e Mobilfluid 424, produtos 
que garantem a máxima segurança na lu-
brificação de equipamentos agrícolas. 

A Massey Ferguson marcou presença 
no Show Rural Coopavel, de 5 a 9 de 
fevereiro, em Cascavel (PR), com sua 
linha completa de máquinas e imple-
mentos agrícolas. No estande da mar-
ca, tiveram os tratores MF 7200 e MF 
7700 Dyna-6. Outra novidade para os 
produtores paranaenses foram as colhei-

tadeiras híbridas MF 4690 e MF 5690, 
que se enquadram ao Programa Mais 
Alimentos (MDA), sistema de financia-
mento do Governo Federal. 

A Massey Ferguson também apre-
sentou, em primeira mão, a família de 
plantadoras MF 500 com dosadores 
Precision Planting. 

mobil delVaC aPReSenTa SeuS 
lubRiFiCanTeS no SaFRaTeC 2018

maSSey FeRGuSon aPoSTa no mda 
e em lanÇamenToS PaRa o SHoW 
RuRal CooPaVel



As versões 2018 do XF105 e do CF85 ga-
nham novidades em opcionais e itens de sé-
rie. O CF85 passa a contar com o opcional do 
farol Skylight na cabine Space. Localizados 
na parte superior da cabine, o Já no XF105, 
a cabine Space contará com o opcional de 
defletores laterais para atender as deman-

das do equipamento para diferentes imple-
mentos. Além disso, todos os modelos XF105 
Super Space Cab ganham painel visual ma-
deira de série. 
As versões 2018 tanto do XF105 como do 
CF85 passam ainda a ser ofertados de sé-
rie com desligamento automático do motor.

A MAN Latin America, responsável pelas mar-
cas Volkswagen Caminhões e Ônibus e MAN, 
acaba de ultrapassar a marca de 900 mil ve-
ículos produzidos em sua história, desde a 
criação da empresa em 1981. 
A fábrica que fica localizada em  Resende, no 
Rio de Janeiro, praticamente, responde por 

grande parte desse volume: sendo que do to-
tal, mais de 750 mil caminhões e ônibus foram 
montados pelo Consórcio Modular, sistema 
único e inovador de produção. Ao longo do 
tempo, o maior volume produzido foi de mo-
delos da linha Worker, que aliam robustez e 
versatilidade, com cerca de 430 mil unidades.

A Ford Caminhões desenvolveu um projeto 
inédito com o Facebook que permite a qual-
quer pessoa experimentar virtualmente o Bo-
né Alerta – um dispositivo inteligente equi-
pado com sensores que monitoram sinais de 
sonolência do motorista para a prevenção de 
acidentes. Basta ter um celular com acesso 
ao Facebook Stories para testar a ferramen-
ta, que funciona com a tecnologia de realida-

de aumentada. Para fazer a experiência virtu-
al do Boné Alerta, é preciso primeiro curtir a 
página oficial da Ford Caminhões no Face-
book : fb/FordCaminhoes. 
A ferramenta só pode ser acessada por meio 
do celular. Depois, o caminho é este: entre no 
Facebook Stories, ativando a câmera na barra 
de cima do celular na sua página do Facebook 
e, na sequência, a “varinha mágica”.

A Mercedes-Benz tem duplo motivo para 
comemorar o sucesso da linha Sprinter no 
Brasil. Em 2017, ano em que comemorou 
20 anos da presença desta linha de veículos 
no País – com cerca de 126.000 unidades 
vendidas nestas duas décadas – a Empresa 
retomou a liderança de mercado na categoria 
de Large Vans após 10 anos. 
A Mercedes-Benz acumulou excelentes 

resultados de vendas com as vans de 
passageiros da linha Sprinter. A marca saltou 
de 34% de participação em 2016 para 55% 
em 2017, com 2.926 unidades emplacadas. 
Além de 27 pontos percentuais à frente 
do 2º colocado. Com o emplacamento de 
2.561 unidades, a Mercedes-Benz alcançou 
31,7% de participação nas vendas de furgões 
Sprinter.

CAMINHÕES DAF GANHAM 
NOVIDADES NA VERSÃO 2018

MAN LATIN AMERICA SUPERA A 
MARCA DE 900 MIL VEÍCULOS

EXPERIÊNCIA INÉDITA DE 
REALIDADE AUMENTADA COM O 
BONÉ ALERTA DA FORD

SPRINTER DA MERCEDES-BENZ 
RETOMA LIDERANÇA NOS 20 
ANOS DE MERCADO NO BRASIL
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Para quem gosta de celebrar, até mesmo sem ter 
um motivo aparente para isso, vai gostar dessa notícia. 
A caipirinha, um dos drinks mais famosos no mundo 
inteiro, está completando 100 anos de existência. 

A origem dela, na verdade, dá uma dor de cabeça 
em muitos historiadores. A questão é que muitos se 
dividem, entretanto, diversos profissionais da área dizem 
que ela foi criada por fazendeiros na região de Piracicaba, 
interior de São Paulo. 

A bebida brasileira, ela é composta, praticamente, 
de três ingredientes: limão, cachaça e açúcar. Hoje em 
dia, essa combinação pode ser feita com diversas frutas 
como morango, abacaxi, kiwi e por aí vai.

Pensando nisso, o Entreposto trouxe uma receita 
muito simples de como preparar. A caipirinha tradicional 
é muito simples de fazer e em poucos minutos você 
poderá preparar o drink mais famoso do Brasil. Siga as 
instruções da receita a seguir:

CelebRaR 
oS 100 anoS 
da CaiPiRinHa

Ingredientes
l 2 Limões Taiti
l 2 Colheres (de sobremesa) de açúcar
l Gelo
l Cachaça

Modo de preparo
l Corte as pontas do limão
l Corte o limão ao meio
l Faça um corte em V e retire a parte central, 
pois ela faz a caipirinha adquirir um sabor 
amargo
l Corte o limão em pedaços menores
l Misture o limão e o açúcar em um copo
l Amasse suavemente a mistura com um 
pilão
l Acrescente o gelo
l Complete com a cachaça

Para a decoração
l Corte um pedaço do limão e coloque na 
ponta do copo
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Palavras Cruzadas
Descobre as palavras secretas que se formam a partir das pistas que te damos para as outras palavras. 
Boa sorte!

1. É verde e muito utilizado em saladas.
2. É um mineral que dá mais força aos ossos e aos 
dentes.
3. Laticínio que é muito utilizado na cobertura de pizzas.
4. Uma das opções para acompanhar o pão do teu 
lanche ou pequeno-almoço. 
5. Alimento que tem uma grande percentagem daquele 
mineral que dá força aos ossos e dentes. 
6. É o que as calorias dos alimentos te fornecem todos 
os dias. 
7. Nutrientes essenciais que conseguimos obter ao com-
er quase todos os alimentos, sobretudo fruta e legumes.
8. Pode ser saboreado ao natural, em saladas, sopas ou 
molhos (as pizzas têm sempre molho deste alimento).
9. É um fruto que deves comer todos os dias e que é o 
símbolo do nosso programa Viva Bem.
10. É um alimento feito à base de cereais, água e
fermento e que deves sempre comer logo ao 
pequeno-almoço. 
11. Aquilo que sentes quando precisas de comer.

1. Sabe muito bem e deves comer ao almoço e ao 
jantar.
2. É branco, mas também pode mudar de cor ao ser 
cozinhado com tomate, açafrão, caril ou outras combi-
nações.
3. É ótimo para o lanche e fornece-te boas doses de 
cálcio.
4. Pode ser de vegetais ou de frutas.
5. De todas as bebidas que conheces, esta é a que 
deves beber todos os dias, mesmo que não tenhas sede. 
6. Não se consegue fazer omeletes tradicionais sem 
este ingrediente.
7. Podes comer crua ou cozinhada. É ótima para a saúde 
e os coelhos também a adoram!
8. Fruto especialmente rico em vitamina C, que te prote-
ge das constipações e gripes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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para quem trabalha na correria, e 
infelizmente, não tem tempo de 
comer um arroz e um feijão, uma 
dica do entreposto são as comidas 
rápidas, ou seja, os fast food.
a novidade é que em alguns 
estabelecimentos na central de 
abastecimento de são paulo, a 
coxinha com massa de mandioca 
e recheio de carne seca pode 

ser uma boa pedida. a média 
do preço é um pouco acima da 
tradicional, mas o sabor vale a 
pena conferir. o salgado pode 
ser encontrado, por exemplo, no 
restaurante cantinho do pescado. 
o atendimento é realizado 
24 horas, no setor do frisp - 
Frigorífico São Paulo. 
telefone: (11) 3643-7749.

baR e lanCHeS SonG lee
Tipo de serviço: prato feito.
Horário de refeição: 11hrs às 14hrs.
média de Preço: r$ 20,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: segunda, bife à rolê/ 
terça, picadinho/ quarta, feijoada/ 
quinta, galinha caipira/ sexta, rabada/
sábado, feijoada.
localização: pavilhão mfe-b mod 2.
Telefone: (11) 3641-5462.

baR lanCHeS e Realeza
Tipo de serviço: prato feito.
Horário de refeição: 10hrs às 17hrs.
média de Preço: r$ 21,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: aos sábados têm 
rabada.
fornece marmitex.
Telefone: (11)3836-2646.

ReSTauRanTe GiRo CeaSa
Tipo de serviço: Self Service/Buffet.
Horário da refeição: 11hrs às 15hrs.
Cardápio: variado.
Prato especial: as quartas, feijoada/
sextas, peixes.
média de Preço: r$ 45,90 p/kg. 
fornece marmitex. 
localização: edsed ii, nº5.
Telefone: (11) 98684-9900.

lanCHoneTe VaRejinHo
Tipo de serviço: À la carte.
Horário da refeição: 10hrs às 21hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$17,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: segunda, virada 
paulista/terça, dobradinha/quarta, 
feijoada/ quinta, massas/ sexta, peixes.
localização: pavilhão ama, box 6.
Telefone: (11)3643-7938.

QuioSQue 3
Tipo de serviço: prato comercial.
Horário da refeição: a partir das 10hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$ 14,00 a r$23,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: segunda, virada 
paulista/terça, bife à rolê/quarta, 
feijoada/ quinta, peixe/ sexta, galinha 
caipira.
Telefone: (11)95886-6663.

QuioSQue 4
Tipo de serviço: prato feito.
Horário da refeição: 9hrs até às 15hrs.
média de Preço: r$10,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: segunda, Joelho 

guia de alimentação ceagesp

CoXinHa de mandioCa

TuRma da CozinHa do bala de CoCo
da esquerda para direita: reginaldo vieira, cozinheiro de carnes. neto 
meira, subchefe de cozinha. cícero francisco, cozinheiro responsável 
pelas guarnições.  
para quem não conhece o restaurante. tipo de serviço: self service. 
horário da refeição: 11hrs às 15hrs. cardápio: variado. média de preço: r$ 
20,00. localização: edsed ii, 12 e13. telefone: (11) 3641-3241 

de porco/ terça, panqueca/quarta, 
feijoada/ quinta, dobradinha/ sexta, 
galinhada.
fornece marmitex. 
Telefone: (11)3643-9016.

QuioSQue 5
Tipo de Serviço: prato feito.
Horário da refeição: 8hrs até às 19hrs.
média de Preços: de r$12,00 a 
r$35,00.
cardápio variado.
Prato especial: segunda, virada 
paulista/terça, bife à rolê/ quarta, 
feijoada/ quinta, dobradinha, sexta, 
diversos.
Telefone: (11)3643-8960.

QuioSQue 6
Tipo de serviço: À la carte.
Horário da refeição: 9hrs às 18hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$18,00 a r$45,00.
cardápio: variado.
Prato especial: segunda, virada 
paulista/terça, bife à rolê/ quarta, 
feijoada/ quinta, carne de sol/sexta, 
rabada.
serve marmitex.
Telefone: (11)3835-8008.

QuioSQue 7
Tipo de serviço: prato comercial.
Horário da refeição: a partir das 8hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$15,00.
cardápio: variado.
Prato especial: segunda, acém com 
osso/ terça, bife à rolê/ quarta, 
feijoada/quinta, mocovava/ sexta, 
baião de 2 com costela assada.
fornece marmitex.
Telefone: (11)3641-1801 .

QuioSQue 8
Tipo de serviço: prato feito.
Horário da refeição: 12hrs até às 16hrs.
média de Preço: r$18,00 com direito a 
refrigerante.
Cardápio: variado.
Prato especial: segunda, virada 
paulista/ terça, frango ao molho/ 
quarta, feijoada/ quinta, carne de 
porco/ sexta, rabada/ sábado, feijoada.
fornece marmitex.
Telefone: (11) 3643-7378.

QuioSQue 9 
Tipo de Serviço: prato feito.
Horário da refeição: 10hrs até as 21hrs.
serve almoço e jantar.
média de Preço: r$20,00.

Cardápio: variado.
Prato especial: segunda, virada 
paulista/ terça, bife à rolê/ quarta, 
feijoada/ quinta, galinha caipira.
Telefone: (11)3643-9520. 

QuioSQue 14
Tipo de serviço: prato comercial.
Horário da refeição: 12hrs às 15hrs.
média de Preço: r$30,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: as quartas têm feijoada.
fornece marmitex.
Telefone: (11)3643-7734.

QuioSQue 17
Tipo de serviço: prato feito.
Horário da refeição: a partir das 10hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$15,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: quarta, feijoada/ sexta, 
buchada e rabada.
Telefone: (11)7863-6370.

QuioSQue 19
Tipo de serviço: prato feito.
Horário da refeição: a partir das 11hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$15,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: quarta, feijoada.
fornece marmitex.
Telefone: (11) 94735-8846.

QuioSQue 21
Tipo de serviço: prato feito.
Horário da refeição: 11hrs às 21hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$15,00 a r$ 20,00.
Cardápio: variado.
Telefone: (11)3831-9464.

QuioSQue 22
Tipo de serviço: prato feito.
Horário da refeição: a partir das 11hrs.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$ 28,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: segunda, fraldinha/
terça, cupim assado/ quarta, feijoada/ 
quinta, sarapatel/ sexta, rapada com 
galinha caipira/sábado, feijoada.
Telefone: (11)3836-9303. 

QuioSQue K18
Tipo de serviço: prato comercial.
Horário da refeição: a partir das 10h40.
serve almoço e janta.
média de Preço: r$15,00.
Cardápio: variado.
Prato especial: quarta feijoada.
serve marmitex. 
Telefone: (11)94771-8718.

eXPeRimenTe a Comida 
VeGana do TK-13
a ceagesp possui um quiosque que oferece 
pratos mais saudáveis. a comida vegana 
para quem ainda não está familiarizado com 
essa refeição, inclui todos os tipos de grãos, 
leguminosas (feijões, ervilhas, lentilhas), 
verduras, frutas, legumes e as incontáveis 
receitas desenvolvidas a partir disso tudo. 
marina Kishimoto, proprietária da tK-13,  é a 
responsável pela preparação do cardápio. 
QuioSQue 13 - telefone: (11) 3643-8923

ALUGA-SE ÁREA
8 CÂmaRaS FRiaS de ReFiGeRaÇÃo ao lado da CeaGeSP
ÁRea ToTal do imÓVel de 600m2, Sendo 300m2 de CÂmaRaS

1 1  9 4 1 8 7 - 1 7 2 7
1 1  9 8 5 74 - 4 2 1 9

1 BANHEIRO
1 SALA
2 VAGAS PARA CAMINHÃO PEQUENO
1 ÁREA PARA DESCARREGAR



COM APENAS UMA LARANJA POR DIA, 
OBTEMOS 100% DO QUE O ORGANISMO 

NECESSITA DE VITAMINA C

COM APENAS UMA VISITA POR DIA
NO PORTAL JE VOCÊ OBTÉM 100%

DAS INFORMAÇÕES QUE 
PRECISA SOBRE FLV

PREÇOS DIÁRIOS
CONSULTE DIARIAMENTE OS PREÇOS DISPONÍVEIS DO ATACADO

DE FRUTAS, VERDURAS, FLORES E PESCADO DA CEAGESP E OUTROS ESTADOS

www.jornalentreposto.com.br/precos-diarios

EMPRESAS ATACADISTAS
NAVEGUE PELO  ANUÁRIO ENTREPOSTO E VISITE AS PÁGINAS DE EMPRESAS

CONHEÇA OS PRODUTOS, LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DE CONTATO DIRETO

www.jornalentreposto.com.br/anuarioentreposto

EDIÇÃO VIRTUAL
LEIA ESTA EDIÇÃO DE FORMA AGRADÁVEL, COM NAVEGAÇÃO 

SIMPLES E  CONTEÚDOS ADICIONAIS

www.jornalentreposto.com.br/edicao-virtual


