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FRUTAS JUN JUL

ABACATE

KIWI

PINHA

BANANA-CATURRA

BANANA-PRATA

BANANA-MAÇÃ

CAQUI

COCO

FIGO

MORANGO

NÊSPERA

PÊRA

PINHÃO

LIMA LIMA PÉRSIA

TANGERIN.PONKAN

MIMOSA/MEXERICA

MAÇÃ IMPORTADA

KIWI IMPORTADA

PERA IMPORTADA

UVA IMPORTADA

HORTALIÇAS TUBEROSAS JUN JUL

BATATA-DOCE

BATATA-SALSA

CARÁ

CEBOLA

CENOURA

GENGIBRE

INHAME/TAIÁ

MANDIOCA/AIPIM

NABO

CEBOLA IMPORTADA

HORTALIÇAS FRUTOS JUN JUL

ABÓBORA SECA

ABÓBORA HOKAIDO

ALHO PORÓ

JILÓ

MAXIXE

PIMENTA

PIMENTÃO VERMELHO

TOMATE

HORTALIÇAS HERBÁCEAS JUN JUL

ALMEIRÃO

AGRIÃO

COUVE-BRÓCOLO

CHEIRO-VERDE

COUVE-MANTEIGA

COUVE-FLOR

COUVE-CHINESA

COUVE-RABANA

ESPINAFRE

MOSTARDA

MOYASHI

REPOLHO

RÚCULA

BROTO BAMBU

RADITE

FRACA - Pouca oferta na comercia l i zação dos  produtos  no mercado. Tendência  de a l ta  nos  preços .

REGULAR - Oferta equi l ibrada dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  os  preços  estáveis .

FORTE - Boa oferta dos  produtos  comercia l i zados  no mercado. Tendência  de ba ixa nos  preços .

FRUTAS
Pavilhão 2ª feira 3ª a 5ª feira 6ª feira Sábado

MFE-A

MFE-B/C

HF’S

6h às 20h 6h às 21h 6h às 20h

6h às 21h 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h

6h às 20h

VERDURAS
Pavilhão 2ª feira 3ª a 5ª feira 6ª feira Sábado

MLP 6h às 21h 12h30 às 21h 12h30 às 22h 14h às 21h

ABÓBORAS
Pavilhão 2ª à Sábado

MSC 8h às 20h

Pavilhão 2ª  à 6ª feira Sábado

BATATAS, CEBOLAS E DIVERSOS

6h às 17h6h às 20hBP’s

PESCADOS
Pavilhão 3ª à Sábado

Pátio da Sardinha 2h às 6h

Pavilhão 2ª  à 5ª feira 3ª e 6ª feira

FLORES

0h00 às 8h30MLP

2h às 14hPraça da Batata

Pavilhão 2ª à 5ª feira 6ª feira Sábado

AP’s 6h às 20h 6h às 21h 6h às 18h

LEGUMES

NOVAS REGRAS PARA FINANCIAMENTO 
DE ÔNIBUS E CAMINHÕES
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PAULO CESAR RODRIGUES
EDITOR

Vamos a um balanço geral do 
agro: o PIB (Produto Inter-

no Bruno) do Setor em 2015 será 
de 1 trilhão 230 bilhões de reais. 
Provavelmente repetindo 2014 
num país que deverá cair quase 
4%. Deveremos produzir na co-
lheita da safra 2015/2016 cerca 
de 213 milhões de toneladas de 
grãos, com uma nova super safra. 
O cooperativismo brasileiro tem 
dado demonstrações excelentes de 
competência, alias quem não tem 
competência, não se estabelece. 

INCOMPETCHMENT: o 
norte da nossa campanha neste 
ano. A COAMO, cooperativa de 
Campo Mourão foi eleita a me-
lhor empresa do agro de 2015. 
Obteve um faturamento de quase 
nove bilhões de reais crescendo 
6% nas suas receitas e deverão fa-
turar ao final da safra 2015/2016 
cerca de 10 bilhões de reais. Eles 
devem ser estudados e olhados 
por que são inspiradores. E não 
apenas para outras cooperativas, 
mas para qualquer empreende-
dor  que queira ter uma empresa 
séria. Empresas pequenas no setor 
como a Champion Saúde Animal 
cresceu 30% no ano passado. A 
área de papel e celulose apresenta 
empresas com ótima valorização 

como a Klabin e a Cenibra. Em 
2015 com a crise interna orienta-
ram seus negócios para o exterior 
compensando a fragilidade do 
mercado interno. A cooperativa 
Aurora foi exemplar na gestão de 
toda a cadeia produtiva, reunindo 
mais de 100 mil famílias.

E no universo do chocolate a 
nossa Cacau Show do brilhante 
Alexandre Costa cresceu em 2015 
em meio a toda queda geral na-
cional, 11% positivos, se trans-
formando na maior franquia de 
chocolates do mundo. Ou seja, 
com competência, temos exem-
plos positivos dentro de um país 
em crise. E vem aí um cresci-
mento esperado em todo setor da 
aquacultura. Peixes, leite, suco de 
laranja, frutas e agroenergia.

Ensinar a pescar e não dar o 
peixe. A moral da história: IN-
COMPETCHEMENT em ges-
tores sem competência. Essa lei é 
a regra dentro do agronegócio e 
fora dele. Que 2016 seja um ano 
da competência.

JOSÉ LUIZ TEJON , CONSELHEIRO 
FISCAL DO CONSELHO CIENTÍFICO 
PARA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
(CCAS) E DIRETOR DO NÚCLEO DE 
AGRONEGÓCIO DA ESPM

Balanço geral do 
agronegócio até agora

AGROTÓXICOS QUE 
AGUARDAM ANÁLISE SÃO 
DISPONIBILIZADOS ON LINE

Como parte das mudanças 
que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
vem implementando, as filas 
de análise da Gerência Geral de 
Toxicologia (GGTOX) não serão 
mais publicadas em formato 
pdf ou similar. Todo o controle 
será feito por meio do sistema 
Datavisa e poderá ser acessado a 
qualquer momento por qualquer 
cidadão ou empresa . Para ter 
acesso às filas, basta acessar 
o link www.anvisa.gov.br/
listadepeticoes e optar pela área 
de interesse.

MÁQUINA DE FLORES 
CHEGA AO AEROPORTO DE 
CONGONHAS

Após instalar suas primeiras 
máquinas do projeto Flower 
Machine nos aeroportos do Recife, 
Salvador, Aracaju, Fortaleza, 
Curitiba, Porto Alegre, Maceió 
e João Pessoa, a floricultura 
curitibana Esalflores, acaba 
de implantar a sua pioneira 
máquina de flores no Aeroporto 
de Congonhas, em São Paulo 
(SP). A criação exclusiva, com 
funcionamento que lembra uma 
máquina de refrigerantes, foi 
desenvolvida na Itália. Para fazer 
a compra, o cliente precisa apenas 
escolher a flor e passar o cartão.

PRODUTORES TERÃO 
MAIS TEMPO PARA 
QUITAR DÉBITOS

Ao longo deste ano, o 
produtor rural do Nordeste 
endividado poderá trabalhar e 
se recuperar financeiramente 
sem ser inscrito na dívida 
ativa. A pedido do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a inscrição 
dos devedores ficará suspensa 
até 31 de dezembro de 2016. 
Segundo o ministério, o 
alongamento do prazo “foi 
necessário por causa das 
sucessivas quedas de produção 
provocadas pela estiagem [falta 
de chuvas] na região”.

JOSÉ LUIZ TEJON

O pensamento econô-
mico, esta odisséia 

intelectual que gerou tudo 
que sabemos sobre o assun-
to na civilização ocidental, 
teve início na Grécia Anti-
ga.  Infelizmente, parece que 
ainda não fomos capazes de 
compreender corretamente 
os princípios essenciais.  A 
maioria dos problemas do 
mercado de hoje parecem 
não ter a mínima ligação 
com a dinâmica do passado, 
mas já dizia Karl Marx: “a 
história se repete, a primei-
ra vez como tragédia e a se-
gunda como farsa”, então em 
que ponto estamos?

O mais curioso é que, 

enquanto Platão, Sócrates 
e Aristóteles praticavam o 
clássico connhecimento gre-
go sobre o assunto, a China, 
quem diria, entre os séculos 
VI e IV A.C., já estava vi-
venciando correntes de pen-
samento econômico com 
inclinações bastante liberais. 
Qualquer semelhança com a 
atualidade é mera coincidên-
cia. O que se aprende com 
isso é que não se deve dor-
mir no ponto. Olha a China 
aí de novo. 

Mas o importante é o que 
você pretende fazer para que 
suas expectativas sejam alcan-
çadas em 2016.

Refletir sobre o universo 

que lhe rodeia parece ser uma 
boa dica, mas não esqueça de 
dar uma espiada no passado 
para não repetir os mesmos 
erros. Cada um tem um 
ponto de vista, todos que-
rem um futuro melhor para 
si, para seu negócio ou para 
o país. Tome uma decisão e 
assuma a responsabilidade, 
não fique parado.

Vamos promover mudan-
ças para vislumbrar resulta-
dos diferentes, trabalhe com 
novas perspectivas, invista na 
sua força e tenha uma condu-
ta centrada, dia a dia, com es-
perança no melhor. Aja com 
positividade e, por hora, dei-
xe a filosofia de lado.

Positividade e Esperança
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MANDIOCA: ATRIBUTOS DESTA 
IMPORTANTE RAIZ

“A farinha é muito 
consumida em 
todo o país e ainda 
é essencial na 
alimentação de 
muitos povos.”

MANELÃO

CÁ ENTRE NÓS

SASSÁ – PLANEJADOR TÉCNICO DA 
ATACADISTA DE LEGUMES IGUAPE

POR LUCIANA BARBO DO SEBRAE

Quando se fala em inovação, 
a maioria das pessoas logo pensa 
em algo que só pode ser aplica-
do em grandes empresas e com 
alto investimento. Na contra-
mão dessa ideia, produtores ru-
rais mostram que a criatividade 
é capaz de tornar qualquer ne-
gócio mais competitivo e que a 
diferenciação de produtos pode 
vir até da tentativa de solucionar 
um problema.

Foi o que aconteceu há qua-
tro anos com o Grupo Doce Re-
tiro, que reúne 28 famílias do po-
voado de Vila Retiro, próximo a 
lhéus (BA). Para evitar que 70% 
das frutas que produziam fossem 
para o lixo por conta das altas 
temperaturas da região e das pre-
cárias condições de transporte, 
eles passaram a desidratar bana-
nas, abacaxis, jenipapos, mangas, 
cupuaçus, dentre outras espécies. 
Com isso, ganharam mais tempo 
para vender e ainda agregaram 
valor ao produto.

As bananas, antes vendidas 
in natura ao preço de R$ 0,80, 
chegam a R$ 20 depois de de-
sidratadas. Apesar da perda de 
peso durante o processo, causada 
pela evaporação de 70% da água, 
o negócio vale a pena. Por mês, 
eles produzem cerca de 200 qui-
los de frutas, que são vendidas na 
região. “Se produzíssemos mais, 
com certeza venderíamos, por-
que a procura é grande”, afirma 
o vice-presidente do Grupo Doce 
Retiro, Aílton Bevenuto. Orien-
tados pelo Sebrae, a associação 

está trabalhando na ampliação da 
produção. “Em quatro anos, que-
remos chegar a pelo menos duas 
toneladas por mês”, avalia.

“O apoio à inovação é uma 
das prioridades do Sebrae. Ofere-
cemos consultoria e capacitação 
para que as pequenas proprie-
dades rurais possam desenvolver 
produtos diferenciados e serem 
mais competitivas e rentáveis”, 
afirma o gerente de Agronegó-
cios do Sebrae, Enio Queijada, 
pontuando que que a instituição 
atende os segmentos de frutas, 
mel, peixes, cafés, carne, deriva-
dos de cana, flores, hortaliças, lei-
te, mandioca, ovinos e caprinos.

Dono de uma produção de 
caju, o piauiense Josenilto La-
cerda Vasconcelos investiu na 
certificação para diferenciar seu 
produto. Agora, seu estado con-
tabiliza mais de 400 empresas de 
cajuína, mas somente a dele é or-
gânica. A ideia para essa inovação 
surgiu na participação do produ-
tor no Projeto de Fruticultura do 
Piauí, capitaneado pelo Sebrae. 
Mais do que um selo, ele tam-
bém desenvolveu uma fórmula 
especial que leva três espécies de 
caju e demora apenas seis horas 
para ficar pronta. O resultado, 
segundo ele, é um produto com 
cinco vezes mais vitamina C que 
a versão normal. Os 40 mil litros 
produzidos ao ano chegam aos 
2,5 mil pontos de venda do Piauí 
por um valor 20% maior do que 
os concorrentes.

A certificação também foi o 
caminho encontrado por pro-
dutores de melão da região de 

Mossoró (RN) para conquista-
rem mais consumidores. Atual-
mente, 13 municípios da região 
contam com o selo de indicação 
geográfica (IG), concedido pelo 
Instituto Nacional de Proprieda-
de Intelectual em parceria com o 
Sebrae a produtos de qualidade 
e origem comprovada.

QUALIDADE

De acordo com o produtor 
Francisco Vieira, a IG ajuda a 
manter os padrões de qualidade 
do produto e impede que ou-
tras pessoas utilizem o nome da 
região indevidamente. Dono da 
empresa Brazil Melon, Vieira 
produz 24 mil toneladas de me-
lões a cada safra, que vai para o 
mercado brasileiro e países como 
Inglaterra, Holanda, Bélgica, 
França, Dinamarca, Alemanha, 
Irlanda, Islândia e Espanha. O 
Rio Grande do Norte responde 
por mais da metade da produção 
nacional dessa fruta, com 230 
mil toneladas de melão colhidas 
anualmente.

Para conquistar o selo de in-
dicação geográfica, associações de 
produtores ou entidades ligadas à 
produção recorrer ao INPI, que 
analisa o pedido a partir de diver-
sas normas e procedimentos. O 
produto passa, inclusive, por um 
levantamento histórico-cultural 
para comprovar os diferenciais 
da região. O Sebrae acompanha 
todo o processo, com a realiza-
ção de seminários e consultorias 
para a capacitação dos empresá-
rios envolvidos.

Inovação melhora desempenho 
de produtores rurais

Originária do Brasil, a man-
dioca é a raiz de maior uso no 
país. A produção nacional oscila 
entre 20 milhões e 25 milhões 
de toneladas ao ano. Já chega-
mos a ocupar o segundo lugar 
na produção mundial, mas 
temos perdido posições para 
Tailândia e Indonésia. O maior 
produtor é a Nigéria, com 57 
milhões de toneladas. 

Com alto teor energético, 
seus derivados são encontrados 
em diversos alimentos. A fa-
rinha é muito consumida em 
todo o país e ainda é essencial na 
alimentação de muitos povos, 
principalmente os indígenas, 
que já utilizavam a mandioca 
antes da colonização do Brasil. 
Por reunir todos estes importan-
tes aspectos, devemos dispensar 
mais atenção à cultura desta pe-
culiar raiz brasileira.

O ano de 2016 começou 
com grandes emoções que 
vieram do estado de Goiás, 
região produtora de toma-
tes, cujo preço foi valorizado 
devido às intempéries climá-
ticas. Foi lá que nasceu um 
jogador super humilde, que 
recebeu o Troféu Puskas na 
festa da Fifa, na Suíça, por 
ter feito o gol mais boni-
to na temporada 2015. O 
nosso querido Wendel Lira 
agradou geral.

Este ano a Nossa Turma 
está participando do progra-
ma de intercâmbio cultural 
com a Faculdade AIESEC 
e, neste primeiro trimes-
tre estamos recebendo duas 
universitárias peruanas que 
falam espanhol e no conví-
vio com as crianças, com os 
comerciantes, carregadores 
e com o poeta José Daniel 
Veloso já estão aprendendo 
a língua portuguesa. Maira e 
Juliana prometeram preparar 
um prato delicioso, típico do 
Peru, chamado Ceviche. Do 

México veio a Frida, que no 
primeiro dia na Av. Paulista, 
ao fotografar o movimento 
de carros e transeuntes, e 
tirar algumas selfies com as 
amigas ao lado da ciclofaixa, 
teve o celular de estimação 
surrupiado por um ciclista 
cheio de má intenção. Mas 
a apesar deste contratempo, 
ela não desanimou e vai tam-
bém nos preparar uma gua-
camole, prato originário do 
México. Outro país, grande 
parceiro comercial do Bra-
sil, nos presenteou com uma 
representante chinesa. O 
pessoal da Embalagem Uni 
Rede prometeu nos socor-
rer para nos comunicar com 
Wen Jing.

Todas as estrangeiras 
vão ajudar a Nossa Turma 
a desenvolver um novo site 
e melhorar o nosso nível de 
comunicação. Se você fala 
mandarim, venha visitar a 
Nossa Turma.  E quem qui-
ser treinar o espanhol, as 
portas também estão abertas.

NOSSA TURMA RECEBE 
INTERCAMBISTAS
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Se existe uma cultura fácil de 
ser adaptada ao sistema orgâ-
nico de produção é a bananei-
ra. “Cerca de dois terços de 
toda a fitomassa da bananeira 
retorna para o solo, ou seja, 
ela restitui quase 70% do que 
produz”, afirma Ana Lúcia 

Borges, pesquisadora da Em-
brapa Mandioca e Fruticul-
tura (BA) e representante da 
Empresa na Comissão de Pro-
dução Orgânica da Bahia, fó-
rum composto por membros 
de entidades governamentais e 
não governamentais.

ÓLEO DE CAPIM-LIMÃO 
ELIMINA FUNGOS DE 
SEMENTE DE CEBOLA

DESTAQUES DO SITE

VENDAS DE VEÍCULOS 
CAEM EM 2015, DIZ 
FENABRAVE

As vendas de veículos caíram 
21,85% no ano passado, na 
comparação com o resultado 
do ano anterior. Em 2015, 
foram vendidos 3.982.816 
unidades contra 5.096.207 
em 2014. De acordo com da-
dos divulgados pela Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave), na comparação de 
dezembro, quando foram co-
mercializadas 370.996 veícu-
los, com novembro (311.464), 
houve aumento de 19,11%. 
Quando comparado o mês 
de dezembro com o mesmo 
mês de 2014, as vendas caíram 
27,62%, ao passar de 512.577 
para 311.464 em 2015.CLIMA BENEFICIA A 

PRODUÇÃO DE FIGO NO RS

O clima no Rio Grande do Sul 
tem sido favorável para os pro-
dutores de figo, está chovendo 
com regularidade e a cultura tem 
grande necessidade de água, com 
as frutas se formando no período 
do verão. A região do Vale do Caí 
é uma das maiores áreas de cul-
tivo de figueiras do Estado, com 
destaque para o município de Fe-
liz, onde há 120 hectares dedica-
dos à produção da fruta.

A partir do dia 15 de janeiro, não have-
rá mais limite mínimo para a emissão 

de Transferência Eletrônica Disponível 
(TED), informou a Federação Brasileira 
Bancos (Febraban). Hoje o valor mínimo 
ainda é R$ 250,00.

Segundo a Febraban, o objetivo da 
mudança é facilitar a vida do consumidor 
na hora de fazer transferências de dinhei-
ro entre bancos diferentes. Criada em 
2002, a TED foi instituída com o novo 
Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB).

Ao utilizar a TED, o valor da trans-
ferência de um banco para o outro é cre-
ditado na conta do favorecido no mesmo 
dia, se a transferência for realizada den-
tro do horário do atendimento bancário. 
Não existe limite máximo para a emissão 
de uma TED.

Para a Febraban, desde a sua criação, 
a TED ofereceu vantagem em relação 
aos cheques e ao Documento de Crédito 
(DOC) que só ficam disponíveis após a 
compensação tradicional, que demora, 
no mínimo, um dia útil. Estas transfe-
rências transitam pela Compe - Serviço 
de Compensação de Cheques e Outros 
Papéis. O valor máximo de um DOC é 
de R$ 4.999,99.

As tarifas cobradas para a realização de 
TED variam de banco para banco, con-
forme a política comercial de cada um. 
Para saber os preços das tarifas, os con-
sumidores podem consultar o Sistema de 
Divulgação de Tarifas de Serviços Finan-
ceiros ( STAR) da Federação Brasileira de 
Bancos  (www.febraban-star.org.br).

Os itens que compõem 
a cesta básica ficaram 

mais caros em 2015, nas 18 
capitais onde o Departamen-
to Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) faz a Pesquisa da 
Cesta Básica de Alimentos. 
Os aumentos ocorreram em 
níveis superiores à variação do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que terminou o ano com alta 
de 10,67%.

Ao comparar o valor acu-
mulado da cesta básica em 
2015 com os números de 
2014, a pesquisa indica que o 
menor percentual de reajuste 
foi em Manaus, com alta de 
11,41%, atingindo R$ 357, 
seguido de Goiânia, com 
11,51% e valor de R$ 335. Já 
a maior correção, de 23,67%, 
ocorreu em Salvador, onde os 

produtos passaram a custar, 
em média, R$ 331. Apesar 
disso, Porto Alegre se mantém 
como a capital pesquisada 
com a cesta básica mais cara 
do país (R$ 418,82), com alta 
de 20,16%. Entre os princi-
pais itens que pressionaram 
o orçamento doméstico na 
região do Centro-sul estão 
a carne bovina, tomate, pão 
francês, café em pó, açúcar, 
óleo de soja e batata. O arroz, 
o leite e a manteiga ficaram 
mais caros em 17 localidades.

EMISSÃO DE TED NÃO TERÁ MAIS 
LIMITE MÍNIMO, DIZ FEBRABAN

CESTA BÁSICA AUMENTA MAIS QUE O 
IPCA EM TODAS AS CAPITAIS EM 2015

Foi a maior alta registrada
no país, ocorrida em 

Salvador.

23,6%

BANANEIRA ORGÂNICA É BOM NEGÓCIO 
PARA PEQUENO PRODUTOR

A partir da demanda do setor or-
gânico por sementes de hortali-
ças livres de produtos químicos, 
pesquisadores da Embrapa ava-
liaram tratamentos alternativos 
baseados na aplicação de óleos 
essenciais de plantas aromáticas 
e descobriram que o capim-li-
mão é a espécie mais indicada 
para desinfetar sementes de ce-
bola contaminadas com uma 
determinada espécie de fungo. 
O produto natural pode ser al-
ternativa a produtores orgânicos 
ou que tenham restrições para 
usar fungicidas. 

 http://goo.gl/NINQRi

http://goo.gl/DKGYTW

 http://goo.gl/oITK9P

http://goo.gl/MIzrQw

MARCELO CAMARGO

negócios

Os produtores do 
agronegócio, inclusive 
agricultura familiar, e a rede 
de distribuição e aquisição de 
produtos ganharam um novo 
e aliado, sem intermediários 
e utilizando plataforma 
tecnológica. O Agroplace é 
um canal de e-commerce 
exclusivo para a cadeia de 
alimentos e bebidas com 
amplitude global e foco local.

Na plataforma, os negócios 
são sempre no atacado e 
debitado no cartão de crédito 
ou débito do comprador. A 
plataforma cobra 1% do valor 
anunciado sem nenhuma 
outra taxa, inclusive na 
divulgação dos produtos. A 
intenção é baratear o custo 
dos alimentos e bebidas e 
incluir no mercado global 
pequenos produtores e 
comerciantes.

PLATAFORMA DE 
COMÉRCIO ELETRÔNICO 
APROXIMA CADEIA AGRO
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CNT DISPONIBILIZA 
SIMULADOR DE 
FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULOS

SETOR

ENTRE AS NOVIDADES ESTÁ A AMPLIAÇÃO DO 
APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

O Simulador de Financiamento 
de Veículos da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) 
é prático e fácil de usar. Os 
resultados são apresentados 
tendo como base parâmetros 
de mercado, tais como taxas de 
juros, prazos, carência e valores 
financiáveis.

Vale lembrar que os 
resultados apresentados são 
um instrumento de referência, 
dadas as diversas instituições de 
financiamento e a variabilidade 
de taxas e programas ofertados. 
Para o financiamento de seu 
veículo, procure a instituição 
financeira de sua preferência.

SILAS COLOMBO, REPÓRTER DO 
PORTAL TRANSPORTA BRASIL

As novas regras do finan-
ciamento para aquisição de 
bens de capital, ônibus e ca-
minhões por meio do Finame, 
programa do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social) para 
financiamento de máquinas e 
equipamentos já estão em vi-
gor. As regras foram anuncia-
das simultaneamente ao fim do 
PSI (Programa de Sustentação 
de Investimentos), que vigorou 
até dezembro de 2015.

Para a aquisição de ônibus 
e caminhões, por grandes em-
presas, o apoio do Banco per-
manecerá em 70% do valor 
do bem, mas a participação da 
TJLP (Taxa de Juros de Longo 
Prazo) na composição do custo 
será maior, de 70%. Os 30% 
restantes serão financiados com 
taxas de mercado.  Até então, 
o financiamento era realizado 
com 50% em TJLP e os outros 
50% com taxas de mercado.

Entre as novidades está a 
ampliação da participação do 
Banco no apoio às micro, pe-
quenas e médias empresas e à 
aquisição de bens de capital efi-
cientes. O BNDES financiará 
até 80% do valor do bem, em 
TJLP (Taxa de Juros de Longo 

Prazo). Antes, o limite de parti-
cipação era de 70%.

O custo será composto pelo 
spread básico de 1,5% ao ano, 
unificado para todos os seg-
mentos e todas as modalidades, 
acrescido da taxa de interme-
diação financeira de 0,1%, 
além da taxa de risco de crédito 
cobrada pelo agente financeiro 
para as operações do Finame.

Já para as grandes empresas, 
a participação do BNDES no 
financiamento para a aquisição 
de bens de capital aumentará 
de 50% para 70% do valor do 
bem e também a um custo de 
TJLP.  Além do spread básico, 
a taxa de intermediação finan-
ceira para esse segmento será de 
0,5% ao ano.

REFINANCIAMENTO DO 
PROCAMINHONEIRO PODE SER 
SOLICITADO ATÉ JUNHO

Transportadores interessa-
dos em renegociar as dívidas 
de financiamentos obtidos 
pelo Procaminhoneiro, progra-
ma do BNDES para financia-
mento a caminhoneiros, têm 
até 30 de junho para formali-
zar a operação. O prazo final 
era 31 de dezembro. Mas uma 
medida provisória publicada 
no Diário Oficial da União 
dessa data ampliou o limite 
para a renegociação.

NOVAS REGRAS PARA 
FINANCIAMENTO DE ÔNIBUS 
E CAMINHÕES PELO FINAME 
ENTRAM EM VIGOR

FORD É A MARCA 
QUE MAIS GANHOU 
PARTICIPAÇÃO EM 
CAMINHÕES EM 2015

AGRONEGÓCIO CONTA 
COM REPRESENTANTE 
NO RALLY DAKAR 2016

Mais um desafio dado para o 
agronegócio e esse é considerado 
um dos mais difíceis do planeta 
que conta com o apoio da 
FMC Agricultural Solutions. 
Representando o segmento, 
João Franciosi, um dos grandes 
produtores rurais do País e 
tricampeão do Rally dos Sertões, 
participa pela primeira vez da 
competição e corre com o Gustavo 
Gugelmin na mais difícil prova off-
road do mundo, o Rally Dakar 2016. 
São 9.583 quilômetros com largada 
em Buenos Aires e chegada em 
Rosario, ambos na Argentina e uma 
passada pela Bolívia. A prova teve 
início no último dia 2 de janeiro.

PIRELLI APRESENTA 
PNEU FEITO COM 
BORRACHA DA GUAIÚLE

Alta performance e materiais 
inovadores com baixo impacto 
ao meio ambiente. Estas são as 
características do novo protótipo 
de pneu que a Pirelli testou 
recentemente nos campos de 
provas na Itália. Pela primeira vez, 
a empresa produziu um pneu de 
Ultra High Performance (UHP) 
que contém em sua composição 
a borracha natural da guaiúle. A 
guaiúle é uma planta, tipo arbusto, 
que cresce, normalmente, em 
climas áridos, mas que não serve 
para consumo humano, e pode ser 
cultivada com pouca água e sem 
pesticidas. Assim, torna-se uma 
alternativa viável para a tradicional 
Seringueira, árvore tipicamente 
brasileira.

De acordo com a empresa, 
este inovador pneu protótipo já 
estabeleceu um novo recorde. 
Foram apenas dois anos entre o 
início do projeto e o primeiro teste 
prático nas pistas. Tudo começou 
em 2013, quando a Pirelli assinou 
um acordo de fornecimento 
exclusivo de borracha natural 
extraída da guaiúle com a Versalis 
(empresa italiana do grupo 
petroleiro Eni), para a produção 
dos pneus. Durante este curto 
espaço de tempo, os pesquisadores 
da fabricante estudaram as 
características da nova matéria-
prima em laboratório, a fim de 
avaliar qual seria a melhor forma 
de utilização.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE REFINANCIAMENTO 
DO PROCAMINHONEIRO

O coordenador do Fórum 
Permanente de Transportes de 
Cargas, Herbert Drummond, 
destacou a edição da Medida 
Provisória 707, que prorroga 
para 30 de junho deste ano o 
prazo para formalização das 
operações de refinanciamento 
do ProCaminhoneiro. A extensão 
dos prazos para o pagamento das 
dívidas foi um dos pedidos feitos 
pelos caminhoneiros ao governo 
federal no ano passado.

A Ford foi a marca que mais 
cresceu em participação na 
indústria de caminhões em 
2015, fechando o ano com 18% 
das vendas, um ganho de 3,7 
pontos percentuais comparado 
a 2014, segundo dados do 
Renavam. Foi o segundo ano 
consecutivo de avanço da marca, 
que registrou um total de 12.923 
emplacamentos.

“Apesar da queda expressiva 
nos volumes totais da indústria 
de caminhões, que chegou a 
47,6%, a Ford foi menos afetada, 
principalmente pela chegada 
dos modelos da nova Série F, 
muito bem aceitos no mercado. 
No nosso caso a redução de 
volume foi de 34,1%, garantindo 
esse ganho importante de 
participação”, diz Antonio Baltar, 
gerente de Vendas e Marketing da 
Ford Caminhões.

A montadora continuou a 
liderar o segmento de leves, o 
maior da indústria, com as linhas 
Cargo e Série F. As 6.674 unidades 
emplacadas corresponderam a 
uma participação de 31,4%, com 
a oferta dos modelos Cargo 816, 
Cargo 1119 e F-4000, este último 
incluindo a versão 4x4. Em 2014, a 
sua participação foi de 27%. A Ford 
foi líder também dos caminhões 
semileves – de 3,5 a 6 toneladas 
de PBT.

LANÇAMENTO

PARA AS LINHAS DE FINANCIAMENTO OFERTADAS POR BANCOS COMERCIAIS 
E BANCOS DE MONTADORAS É UTILIZADA UMA TAXA DE JUROS MÉDIA
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No Brasil existem alguns 
t i p o s  d e  c r é d i t o  d i s -

poníveis no mercado financeiro 
que recebem incentivos do go-
verno. Tais incentivos resultam 
em menores juros para quem 
precisa de tais empréstimos. Um 
dos tipos de crédito que rece-
bem incentivos do governo é o 
Crédito Rural.

O QUE É

O crédito rural é uma série de 
empréstimos e financiamentos 
voltados para o produtor rural. 
Estes créditos são oferecidos 
com condições especiais de pa-
gamento e menores juros do que 
empréstimos e financiamentos se-
melhantes no mercado financeiro.

ONDE USAR

O crédito rural pode ser usado 
para financiar os custos de pro-
dução e comercialização de pro-
dutos agropecuários, incluindo 
armazenamento, beneficiamen-
to, industrialização e moderni-
zação dos produtos agrícolas.

QUEM PODE USAR 

Tanto pessoas físicas e pessoas 
jurídicas que se dediquem à ati-

CRÉDITO RURAL:
SAIBA MAIS COMO FUNCIONA 
E QUEM TEM DIREITO

vidades rurais, associações de 
produtores rurais e cooperativas 
de produtores rurais podem se 
beneficiar destas melhores con-
dições de empréstimos e finan-
ciamentos. Por meio de bancos 
ou cooperativas de crédito, o 
crédito rural conta com recursos 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(Bndes) e dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamento do 
Centro-Oeste, Norte e Nor-
deste, conhecidos, pela ordem, 
como FCO, FNO e FNE.
Produção rural melhorada com 
o crédito rural
Com o planejamento adequa-
do, você pode utilizar o crédito 
rural para ajudar seu negócio 
agrícola ou pecuário crescer e 
lucrar cada vez mais. 

COMO FUNCIONA?

Todos os tipos de crédito rural 
podem exigir a apresentação de 
projetos técnicos e de viabili-
dade para o negócio antes da 
aprovação. É necessário verifi-
car também se a instituição fi-
nanceira com a qual o produtor 
rural busca parceria oferece os 
tipos de crédito que o produ-
tor precisa, para criar uma base 
de comparação e encontrar os 
menores custos.

SANTANDER DISPONIBILIZA TODAS AS 
LINHAS DE FINANCIAMENTOS PARA 
CUSTEAR ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

CARTEIRA DE AGRICULTORES REPRESENTA 
MAIS DE 30% DO TOTAL

O banco Santander oferece aos 
seus clientes todas as linhas de 
financiamentos para custear as 
atividades agropecuárias, bem 
como para os investimentos 
necessários na infraestrutura 
da produção: são as linhas de 
Custeio Agrícola ou Pecuário, 
a CPR financeira, que antecipa 
a renda prevista na exploração 
e as linhas de crédito bancário 
oportunas para suportar o fluxo 
de caixa nos momentos de pre-
paro, plantio e colheita das ati-
vidades agropecuárias, como 
por exemplo, a Conta Corrente 
Garantida. 
A instituição também disponi-
biliza variada oferta de linhas 
de financiamento para o inves-
timento através do repasse de 
Programas do BNDES como 
PCA (para armazéns), Mo-
deragro (para recuperação de 
solo), Inovagro (para infrae-
strutura com novas tecnolo-
gias) e o tradicional Finame 
(para compra de Máquinas, 
Equipamentos, Tratores e Col-
heitadeiras para as mais diver-
sas aplicações). 

As principais commodities 
agrícolas, como soja, milho, 
algodão, cana, café e pecuária, 
são as mais solicitadas pelos 
clientes, porém o Santander 
oferece consultoria especiali-
zada, conforme a cultura pra-
ticada. Segundo o banco, uma 
equipe de engenheiros agrô-
nomos e gerentes especialistas 
orientam o melhor crédito para 
cada atividade desenvolvida.
De acordo com o Santander 
Brasil, o produtor rural tem 
significativa importância para 
a companhia. Cada região do 
país é atendida conforme suas 
características. “Em uma visão 
de valor médio, nossa carteira 
de agricultores representa mais 
de 30% do total”, assegura a 
entidade, acrescentando que 
30% desses produtores são pe-
quenos ou médios.
Ainda de acordo com o banco 
Santander, a safra 2015/16 re-
cebeu um incremento de 21% 
no total de créditos para o agro-
negócio sobre o ano anterior, 
disponibilizado em linhas de 
custeio e investimentos.

O governo garantiu o repas-
se de R$ 55,7 bilhões em 

crédito rural com juros con-
trolados (mais baratos) para 
financiar operações de custeio 
e comercialização entre julho e 
dezembro de 2015. É um cres-
cimento de mais de 12% ante 
os R$ 49,5 bilhões de igual 
período de 2014. Os dados fo-
ram divulgados no dia 14 pelo 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) 
e fazem parte do balanço do 

financiamento agropecuário na 
safra 2015/2016.

Esse total de crédito con-
trolado para custeio e comerci-
alização envolve repasses feitos 
por diversos agentes: bancos 
públicos, privados, cooperativas 
de crédito, bancos de desenvol-
vimento e agências de fomento.

Os bancos públicos, entre-
tanto, foram os protagonistas 
no crédito rural e cresceram 
mais que as demais instituições 
no financiamento agropecuário. 
Sozinhos, os bancos públicos 
concederam R$ 34,9 bilhões 
em crédito com juros contro-
lados para operações de custeio 
e comercialização no segun-
do semestre do ano passado, o 
que representa um aumento de 
33% em relação ao total conce-
dido em igual período da safra 
anterior (R$ 26,1 bilhões).

BANCOS PÚBLICOS AMPLIAM EM 
33% CRÉDITO RURAL PARA CUSTEIO E 
COMERCIALIZAÇÃO

Foi a quantia repassada 
pelo governo entre julho e 

dezembro de 2015

55 bi
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PRODUÇÃO

Estimativas da equipe do Hor-
tifruti Brasil indicam que a área 
cultivada com hortifrutícolas 
em 2015 sofreu recuo de 1,2% 
quando comparada com a de 
2014. A maior queda foi regis-
trada no setor de frutas, com re-
dução de 1,9%. A área das hor-
taliças recuou 0,47%. 

Na mesma comparação, de 
acordo com os dados coletados 
pelo Hortifruti/Cepea na Ceasa 
paulistana, as frutas que tiveram 
maior valorização foram man-
ga e mamão. “Porém, isso não 
significa que a rentabilidade do 
produtor tenha crescido da mes-
ma forma, já que os custos pres-
sionaram os ganhos”, lembram 
os pesquisadores.  Por outro 
lado, maçã e banana desvaloriza-
ram no período. 

ATACADO

Frutas, legumes, verduras e 
pescados ficaram, em média, 
14,31% mais caros ao longo de 
2015 na Ceagesp,  segundo Ín-
dice divulgado pela Companhia. 
O reajuste foi bem superior ao 
registrado em 2014 (4,84%) e 

AGRO: BALANÇO ECONÔMICO 2015 E PERSPECTIVAS 2016

CLIMA E DÓLAR PREJUDICAM RENTABILIDADE DA 
HORTIFRUTICULTURA EM 2015
Início de 2016 
ainda pede 
cautela, mas 
cenário pode 
melhorar ao longo 
do ano

O PROJETO HORTIFRUTI 
BRASIL FAZ ANÁLISE 
DE MERCADO DE 
HORTIFRUTIS, COM FOCO 
EM 13 CULTURAS: BANANA, 
BATATA, CEBOLA, CENOURA, 
CITROS, FOLHOSAS, 
MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, 
MELANCIA, MELÃO, 
TOMATE E UVA. PARA 
ESTAS CULTURAS, SÃO 
COLETADOS PREÇOS AO 
PRODUTOR E NO ATACADO 
(CEAGESP E, EM ALGUNS 
CASOS, OUTROS CENTROS 
ATACADISTAS). CASO 
QUEIRA COLABORAR COM 
PESQUISAS E RECEBER 
INFORMAÇÕES, ENTRE EM 
CONTATO: HFCEPEA@USP.
BR OU (19) 3429-8807.

Diversos contratempos inter-
feriram na lucratividade de 

produtores rurais e comerciantes 
do setor hortifrutícola em 2015. 
Apesar de os preços praticados 
aos agricultores terem apresenta-
do bons índices ao longo do ano, 
o excesso de chuvas no sul e falta 
delas no nordeste resultaram em 
perdas na produtividade. 

“Com as perdas, os custos uni-
tários de produção se elevaram, 
aliado à alta do preço dos insu-
mos – este último atrelado à va-
lorização do dólar. Além disso, 
em meados de 2015, o crédito 
ficou mais escasso, reduzindo o 
poder de investimento do pro-
dutor”, afirma a equipe de pes-
quisadores do Projeto Hortifruti 
Brasil, do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea – USP/ Esalq)*. 

A Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo 
(Ceagesp) também declarou que 
o período foi bastante complica-
do para o abastecimento. Além 
do clima e da alta do dólar, a 
instituição lembra que logo no 
início do ano passado, a restrição 
de água para o Cinturão Verde 
da cidade de São Paulo impactou 
negativamente nos negócios do 
setor. Produtores foram obriga-
dos a diminuir a produção, acar-
retando em elevações acentuadas 
nos preços do primeiro bimestre, 
em especial nos setores de verdu-
ras e legumes. 

Em 2015, os hortifrutigranjei-
ros subiram acima da inflação 
em São Paulo: 14,31%. Batata, 
cebola, tomate e outros produtos 
de grande representatividade no 
mercado registraram aumentos 
significativos. “A cebola, ape-
sar das inúmeras tentativas de 
recompor a oferta interna, por 
meio da importação procedente 
da Argentina, Holanda, Espa-
nha, entre outros países, perma-
neceu com preços elevados du-
rante praticamente todo o ano”, 
diz a Ceagesp.

mento de 4,15% na comparação 
com 2014.

Para os especialistas, apesar de 
o mercado externo se mostrar 
favorável, os números da expor-
tação de hortifrutis em 2015 po-
deriam ter sido muito melhores.

Já o setor frutas importadas, 
que representam 20% do total 
das variedades comercializadas 
no entreposto paulistano, apre-
sentou queda devido à variação 
cambial que puxou os preços 
para cima. 

CENÁRIO 2016

Para o primeiro trimestre de 
2016, a Ceagesp acredita que as 
frequentes chuvas e altas tempe-
raturas do período podem pre-
judicar a qualidade e diminuir 
o volume de frutas e hortaliças 
ofertados. A previsão é que a 
partir do mês de março os pre-
ços deverão voltar aos níveis 
habituais e satisfatórios para os 
consumidores. “Até lá, a popu-
lação deve consumir os produ-
tos em safra e substituir os mais 
sensíveis por raízes e tubérculos, 
normalmente, mais resistentes”, 
recomenda a Ceagesp.

A expectativa do Cepea é que 

ficou acima da inflação oficial no 
país, de 10,67%.

A maior elevação ocorreu no 
segmento dos legumes, que re-
gistrou alta de 38,2%. Já as ver-
duras estavam 26,65% mais ca-
ras que o período entre janeiro 
a dezembro de 2014, enquanto 
as frutas apresentaram alta de 
9,23%.

Apesar disso, no último mês 
do ano, o Índice recuou 0, 62%, 
influenciado pelas frutas (que-
da de 3,83%) e pelos pescados, 
com baixa de 4,23%. O cálculo 
do Índice Ceagesp envolve 150 
itens e é realizado desde 2009.

MERCADO EXTERNO

De acordo com o Cepea, o 
setor exportador de frutas fres-
cas teve um bom desempenho 
em 2015 favorecido pela des-
valorização do real no merca-
do internacional, o que tornou 
as mercadorias brasileiras mais 
competitivas frente aos países 
concorrentes. De janeiro a no-
vembro,  de acordo com a Se-
cretaria de Comércio Exterior 
(Secex ), os embarques de fru-
tas frescas somaram US$ 593 
milhões, representando um au-

os produtores limitem seus in-
vestimentos devido ao clima ad-
verso, pelo menos neste primei-
ro trimestre. “O dólar em alta 
acarreta em insumos mais caros, 
e isso em um contexto de crédi-
to caro e escasso. Boa parte dos 
insumos já foram reajustados em 
2015, mas parte das compras 
dos produtores já tinha sido feita 
antes daqueles aumentos, ameni-
zando o impacto sobre a conta-
bilidade do produtor”, analisa o 
órgão, lembrando que em 2016 
as safras já começaram com in-
sumos mais caros.

O Cepea também cita que, 
com o desaquecimento da eco-
nomia brasileira, o consumidor 
está mais cauteloso e já vem 
substituindo hortifrutícolas mais 
caros por similares mais baratos. 
De qualquer forma, os pesquisa-
dores do Projeto Hortifruti Bra-
sil recomendam cautela quanto à 
ampliação dos investimentos.

A boa notícia é que, ao contrá-
rio de 2015, agricultores pode-
rão planejar e investir na produ-
ção sem o receio da escassez de 
água para irrigar o cultivo já que 
o nível das represas no sul e sudes-
te subiu com o retorno das chu-
vas, melhorando a distribuição.
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O Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita dos municípios 
brasileiros com maior valor da 
produção agropecuária cresceu 
72,6% entre 2010 e 2013. Este 
percentual é mais que o dobro 
do aumento de 33% do PIB por 
pessoa do Brasil em igual perí-
odo. A constatação é de estudo 
da Secretaria de Política Agrícola 
(SPA) do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), baseado em dados das 
pesquisas Produção Agrícola 
Municipal de 2014 e PIB Mu-
nicipal de 2013, divulgadas re-
centemente pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Em reais, o resultado da aná-
lise mostra que os municípios 
com maior valor da produção 
agropecuária têm PIB per capita 
de R$ 53.228 contra R$ 26.445 
da média nacional, destaca o 
coordenador-geral de Estudos e 
Análises da SPA, José Gasques.

Os municípios com maior 
valor da produção agropecuá-

RENDA DAS REGIÕES PRODUTORAS AGRÍCOLAS 
CRESCE O DOBRO DA MÉDIA DO PAÍS

Pelo menos até o final do ve-
rão, especialistas afirmam que 

o fenômeno climático El Niño 
deve continuar influenciando 
no comportamento das chuvas e 
temperaturas em diversos estados 
brasileiros. Em 2015, a seca no 
nordeste e as chuvas no sul pre-
judicaram o desenvolvimento de 
diversos produtos hortifrutícolas 
como a manga da Bahia, o melão 
e o mamão do Rio Grande do 
Norte e a maçã de Santa Catari-
na e do Rio Grande do Sul.

Pesquisadores do Cepea acre-
ditam que a cebola (do Sul) con-
tinuará sendo uma das culturas 
mais prejudicadas pelas chuvas 
causadas pelo El Niño. A pro-
dutividade deve ficar abaixo do 
normal e a qualidade da hortaliça 
também pode ser afetada.

Se a chuva no sul do país 
persistir, agricultores de batata, 
também proveniente de SC e RS, 
podem não alcançar toda a área 
estimada para a safra 2015/2016. 
Cenoura e tomate seguem a mes-
ma previsão e podem ter a oferta 
impactada ao longo do ano.

EL NIÑO DEVE CONTINUAR 
INFLUENCIANDO PRODUTIVIDADE 
NOS PRÓXIMOS MESES

Seca no Nordeste e chuvas 
no Sul foram os maiores 

problemas

2015

ria se situam no Centro-Oeste 
(Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Goiás) e Nordeste (Bahia). 
“Esses municípios também são 
classificados como principais 
produtores agrícolas. O trabalho 
da SPA levou em conta aqueles 
que plantam café, cana-de-açú-
car, milho e soja”, diz Gasques.

De acordo com o estudo da 
SPA, a maioria dos municípios 
do agronegócio tem PIB supe-
rior ao dos seus estados. “O cres-
cimento do PIB per capita dessas 
localidades”, reforça Gasques, 
“tem sido superior ao da média 
estadual”.

BAHIA

A análise cita dois exemplos 
de onde ocorre essa situação. 
Um deles é o município baiano 
de São Desidério, cujo PIB per 
capita cresceu 79,1% entre 2010 
e 2013, enquanto a média do 
estado foi de 23,3%. Correnti-
na, também na Bahia, registrou 
aumento de 91,3%, quase cinco 

vezes mais que a média estadual 
de expansão do PIB.

As menores taxas de cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto entre 2010 e 2013 foram 
constatadas nos municípios pro-
dutores de café e cana-de-açúcar: 
22,92% e 41,52%, respectiva-
mente. Essas cidades se situam 
principalmente em Minas Ge-
rais, Espírito Santo e São Paulo. 
Tais resultados podem estar re-
fletindo problemas ocorridos em 
2014, como quedas de preços na 
cana-de-açúcar e secas que afeta-
ram áreas produtoras de ambas 
as culturas.

Ainda segundo a Coordena-
ção-Geral de Estudos e Análises 
da SPA, estado algum do Sul 
aparece nessa classificação, em-
bora a região seja a segunda pro-
dutora de grãos do país. Do Su-
deste, apenas Minas Gerais está 
incluído.  Outra conclusão do 
estudo: apesar de ter o segundo 
maior valor da produção agríco-
la, São Paulo não tem nenhum 
município nessa relação.

MUNICÍPIOS COM MAIOR VALOR DA PRODUÇÃO 
TÊM PIB PER CAPITA DE R$ 53,2 MIL. NO 
RESTANTE DO BRASIL, É R$ 26,4 MIL

A produção e a produtivida-
de agrícola brasileira crescem a 
cada safra, apesar das mudanças 
climáticas registradas nas últimas 
décadas em todo o mundo. A ava-
liação foi feita pelo secretário de 
Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), André Nassar, ao 
comentar estudo da revista cientí-
fica Nature.

A pesquisa, publicada no iní-
cio do mês, leva em conta 2,8 mil 
eventos meteorológicos extremos 
ocorridos em 177 países, entre 
1964 e 2007. Segundo o estudo, 
a ameaça é tão grande que pode 
comprometer o abastecimento 
mundial de alimentos. Ainda de 
acordo com o levantamento, perí-
odos de seca e ondas de calor cau-
saram perdas de 10% na produção 
de grãos global.

Mesmo neste cenário, a pro-
dução agrícola mundial não sofreu 
impactos negativos mais acentua-
dos. “As regiões de menor risco es-
tão tendo enorme capacidade para 

suprir as áreas mais afetadas pelos 
fenômenos da natureza”, salienta 
Nassar.

O secretário reconhece, entre-
tanto, que as mudanças têm re-
flexos na agricultura. “O risco de 
produzir alimentos está crescendo 
devido às altas temperaturas e às 
estiagens prolongadas, mas não a 
ponto de transformar o abasteci-
mento em um problema.” O Bra-
sil e os demais países da América 
do Sul, acrescenta, são áreas de 
maior aptidão agrícola e de baixo 
risco climático em relação às zonas 
rurais do restante do planeta.

SISTEMAS AGRÍCOLAS

Nassar constata também que 
os sistemas agrícolas mundiais 
estão passando por uma ameaça, 
embora não haja comprometi-
mento da oferta de grãos. Tanto 
é verdade, assinala, que os preços 
dos produtos agrícolas ao agri-
cultor sofreram um processo de 
aumento, mas há três anos estão 

estabilizando ou caindo. “Ou seja, 
o mercado agrícola mostrou capa-
cidade de produzir mais e aquela 
subida de preço já foi interrompi-
da e está caindo, num sinal de que 
a produção vem sendo retomada”.

No Brasil, enfatiza Nassar, há 
regiões que sofrem mais com as 
secas e chuvas intensas, como o 
semiárido e o Sul. Em contrapar-
tida, há áreas de menor vulnera-
bilidade aos fenômenos naturais, 
como o Centro-Oeste (Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul). Com relação à estimativa de 
perda de 1 milhão de toneladas de 
soja por causa da seca que atingiu 
a região produtora de Mato Gros-
so, o secretário diz que é um pro-
blema pontual, que não acontecia 
desde 2005.

Para ele, a tecnologia e a pes-
quisa agrícola estão neutralizando 
parte do efeito das mudanças cli-
máticas no mundo. “Isso permite 
que a produção continue crescen-
do de acordo com o aumento da 
demanda por alimentos.”

MAPA: AGRICULTURA CRESCE NO BRASIL, 
MESMO COM MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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GOVERNO DESMENTE ANFAVEA E NÃO VAI 
CUSTEAR PROGRAMA DE RENOVAÇÃO DA FROTA

O Ministér io da Fazenda 
desmentiu a afirmação 

do presidente da Anfavea, Luis 
Moan, de que havia a possibi-
lidade de ajuda de crédito por 
parte do governo no programa 
de renovação da frota elaborado 
pelas montadoras e por outras 
18 entidades do setor. Segundo 
a Agência Brasil, a declaração foi 
feita por Moan no dia 11, em 
Brasília, após um dia de reuni-
ões com os ministros da Fazen-
da, Nelson Barbosa, e do Plane-
jamento, Valdir Silmão.

“Durante encontro [com o 
ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa], Moan apresentou os 
resultados e projeções do setor 
automotivo e o programa de 

renovação da frota. O minis-
tério se comprometeu a avaliar 
as propostas, mas esclarece que 
não há no momento espaço fis-
cal para nenhum tipo de projeto 
que implique em dispêndio com 
subsídios ou equalizações”, diz o 
comunicado da Fazenda divul-
gado na mesma noite.

Ainda de  acordo com a 
Agência Brasil, o Planejamento 
também se manifestou por meio 
de sua assessoria de imprensa 
confirmando que Moan apre-
sentou os dados do setor ao mi-
nistro Simão, mas destacou que 
não há decisão do governo sobre 
programa ou subsídio para re-
novação da frota.

Em sua declaração, o pre-

sidente da Anfavea disse que 
há preocupação da entidade 
em não prejudicar o ajuste fis-
cal, apesar da possibilidade de 
o governo custear o programa 
que prevê uma carta de crédito 
para quem quer trocar o veículo 
antigo. “É uma possibilidade [o 
governo ajudar]. Esse funding 
(financiamento) está sempre li-
gado a uma preocupação, que é 
de não prejudicar o ajuste fiscal. 
Uma das possibilidades é essa 
[a ajuda do governo] e uma 
outra ideia é o valor da carca-
ça [dos carros antigos], que 
também pode ajudar a formar 
o funding”, afirmou Moan, ao 
deixar reunião com o ministro 
do Planejamento.

Segundo o dirigente, os ti-
tulares das duas pastas gostaram 
do conceito do programa, cuja 
proposta formulada pelas enti-
dades do setor foi entregue em 
dezembro de 2015 ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), 
que confirmou que está analisan-
do as sugestões.

Conforme Luiz Moan, o 
principal ponto estudado pelo 
governo é se o programa, caso 
implementado, geraria alta nas 
vendas, de forma a aumentar 
a arrecadação de tributos. “O 
grande desafio que o governo 
tem de analisar é se o programa 
gera vendas incrementais de veí-
culos. Se gerar, estaremos geran-
do tributos adicionais. Então, 
há uma chance melhor de criar 
um funding.”

No programa, o setor propõe 
um subsídio por meio de carta 
de crédito para proprietários que 
possuem veículos antigos, sendo 
aqueles com 30 anos de uso ou 
mais, no caso dos caminhões, e 
os modelos com 15 anos ou mais 
de uso, no caso dos veículos de 
passeio e motocicletas. Contu-
do, ainda não está claro como se 
dará a obtenção da carta de cré-
dito e a definição sobre o custeio 
do programa.

Moan lembra que dos 230 
mil caminhões da frota brasileira, 
20% têm mais de 30 anos. Ele 
reforça que a redução da idade da 
frota contribuiria para o aumen-
to da segurança no trânsito, para 
a redução da poluição e para a 
economia de combustível.

BRASIL VAI CONTAR COM PREVISÃO DO TEMPO MAIS PRECISA ESTE ANO
O Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais (Inpe) ini-
cia 2016 com um novo modelo 
de previsão do tempo. Com a 
mudança, as previsões vão ga-
nhar maior confiabilidade e 
qualidade, principalmente nos 
casos de eventos extremos, como 
chuvas intensas e períodos de 
seca. O Inpe é vinculado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI).

A novidade envolve o uso do 
BAM (Brazilian Global Atmos-

pheric Model), que possui uma 
resolução espacial de 20 quilô-
metros e 96 camadas na vertical. 
O BAM substitui a última ver-
são do Modelo de Circulação 
Geral Atmosférico (Atmosphe-
ric Global Circulation Model 
- AGCM), em operação desde 
2010, processado a uma reso-
lução espacial de 45 quilôme-
tros e 64 camadas na vertical, 
explica o Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC/Inpe).

Uma avaliação recente do 
desempenho para previsões de 
chuva sobre a região Sudeste 
apresentou níveis de acerto e 
qualidade similares àquelas ge-
radas pelo modelo GFS (Global 
Forecast System), utilizado nos 
Estados Unidos.

Outro ponto positivo é que o 
BAM apresentou uma boa corre-
lação de suas previsões em rela-
ção às observações com até cinco 
dias de antecedência, enquanto 
o antigo modelo mostrou uma 

queda de desempenho a partir 
do segundo dia das previsões.

“Com essas implementações, 
a expectativa é de que as previ-
sões de tempo para o Brasil deve-
rão melhorar bastante nos próxi-
mos meses tanto em qualidade, 
com maior riqueza de detalhes, 
como em confiabilidade, princi-
palmente para as previsões com 
mais de dois dias de antecedên-
cia”, disse Figueroa.

O bom desempenho do 
BAM também trará impactos 

para os modelos regionais que 
serão utilizados para as previsões 
de ondas e correntes para a Baía 
da Guanabara durante as Olim-
píadas do Rio de Janeiro, em 
2016. Além disso, o novo mo-
delo atmosférico será útil para 
acoplar um modelo oceânico, 
com o qual serão produzidas 
previsões estendidas de tempo 
por conjunto com até quatro 
semanas de antecedência, bem 
como previsões de clima sazonal 
para até três meses.



13JANEIRO / 2016   I  JORNAL ENTREPOSTO  

ABACATE CHILENO 
ENCONTRA MERCADO 
PROMISSOR NA CHINA
DANIELLE FORTE

A decisão das autoridades chi-
nesas em suspender as medidas 
de quarentena para abacates Chi-
lenos na região entre Valparaíso 
e O’Higgins demorou mais que 
o esperado. Prevista para abril só 
aconteceu em setembro do ano 
passado. Agora, foi o impulso ne-
cessário para o início de exporta-
ções massivas da fruta, que entrou 
neste mercado no meio de 2014.

Como quase 80% da produção 
chilena está estabelecida dentro 
das regiões que estavam em qua-
rentena por conta da presença da 
mosca-das-frutas, os embarques 
até setembro somavam pouco 
mais de 100 toneladas. Contu-
do, no quarto trimestre, após a 
liberação, o volume subiu para 
mais de 800 toneladas em no-
vembro e dezembro. Mais de 
130 containers embarcaram no 
fim de 2015, superando a expec-
tativa de 100 projetada pelos ex-
portadores chilenos. 

O resultado exprime previsões 
positivas para um mercado em 
crescimento, que está se adaptan-
do aos abacates e seus preços. O 
desafio agora é promover campa-
nhas para que os chineses apren-
dam como escolher a fruta e re-
ceitas em que possam utilizá-la já 
que a cor e rugosidade do abacate 
Hass os deixam em dúvida em re-
lação à sua qualidade.

De acordo com Alejandro Gar-
cia Huidobro, gerente geral da 
exportadora chilena Prize, que 
acumula experiências positivas 
em exportações de cerejas, mirti-
los, maçãs e kiwis para a China, 
é muito importante levar conhe-
cimento sobre a qualidade e sabor 
do abacate para o aumento da 
demanda. “Os chineses não co-
nhecem amplamente o abacate e 
o avaliam por sua aparência e cor, 
o quê, na verdade, não diz nada 
sobre sua qualidade”, esclarece. 

Huidobro também destaca que 
os exportadores não devem focar 
em alcançar preços elevados e sim 
na oportunidade de diversificar os 
destinos de exportação da fruta. 
“A China é o mercado do futuro 
para os abacates chilenos, pois os 
Estados Unidos foram invadidos 
pelos abacates mexicanos e, apesar 
do ano ter sido bom para expor-
tações na Europa é um mercado 
que não deve apresentar muito 
crescimento para nenhum produ-
to”, finaliza o executivo.

EXPECTATIVA DE COLHEITA DE 
ABACAXI NO TOCANTINS É DE 75 
MILHÕES DE FRUTOS

PRODUTORES ESTÃO ANIMADOS E PRETENDEM AUMENTAR 
A ÁREA PARA A PRÓXIMA SAFRA

ELIANE TENÓRIO

Os produtores de aba-
caxi, que fizeram o 

plantio de suas lavouras 
no fim do ano de 2014 já 
estão colhendo os frutos 
desde outubro de 2015 e 
deve prosseguir até feve-
reiro deste ano. Segundo 
estimativa da diretoria de 
Políticas para Agricultura 
e Agronegócio da Secreta-
ria do Desenvolvimento da 
Agricultura e Pecuária (Se-
agro), em 2016, serão col-
hidos aproximadamente 75 
milhões de frutos.

No Tocantins, o plantio 
de abacaxi ocorre sempre 
de setembro a dezembro, 
início do período chuvoso 
na região, facilitando o de-
senvolvimento da planta na 
fase inicial. Um ano e meio 
depois, os frutos podem ser 
colhidos. “A colheita do 
abacaxi irrigado esse ano 
iniciou em outubro e deve 
terminar em fevereiro. Já 
as lavouras de sequeiro de-
moram um pouco mais, po-
dendo iniciar a colheita no 
mês de março”, explicou o 

engenheiro agrônomo e ge-
rente de Agricultura da Se-
agro, Genebaldo Queiroz.

O abacaxi pérola, varie-
dade plantada no Tocan-
tins, é considerado o mais 
saboroso e também o mais 
consumido no Brasil. “Isso 
se deve principalmente às 
tecnologias que o produ-
tor tem usado, com orien-
tações dos técnicos, buscan-
do maior produtividade e 
mais qualidade nos frutos”, 
disse o engenheiro agrôno-
mo. Dentre essas tecnolo-
gias está o Programa de 
Produção Integrada e Sus-
tentável, coordenado pela 
Seagro, em parceria com o 
Ministério da Agricultura 
e Pecuária (Mapa) e a Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

EXPECTATIVA
O produtor  Marc io 

Oliveira possui 12 hectares 
em seu lote no projeto Hi-
droagrícola de Fruticultura 
São João, localizado no mu-
nicípio de Porto Nacional, e 
já comemora as negociações 
para a safra 2015/16. “Em 

relação às vendas já está 
tendo uma boa procura, fe-
chei com um comprador de 
São Paulo e também para 
Miracema do Tocantins, 
para produção de suco”, 
disse.

Ele espera uma boa col-
heita este ano. “A expecta-
tiva é boa, esperamos um 
bom aproveitamento”, disse 
o produtor que trabalha no 
setor agrícola desde criança 
e há dois anos cultiva aba-
caxi. “Atualmente cultivo 
dois hectares, mas preten-
do aumentar a área de pro-
dução para oito hectares 
ainda esse ano”, afirma.

EXPORTAÇÃO
Cerca de 90% do aba-

caxi produzido no Tocan-
tins é comercializado para 
outros estados. Os prin-
cipais estados comprado-
res são Rio de Janeiro, São 
Paulo, Goiás, Minas Ge-
rais, Bahia, Distrito Fede-
ral, Santa Catarina, Paraná 
e Rio Grande do Sul. De 
toda produção do Estado, 
60% provém da agricultura 
familiar.

MERCADOGS1 ORIENTA EMPRESAS 
DE ALIMENTOS SOBRE 
NOVA RESOLUÇÃO QUE 
ENTROU EM VIGOR

O principal ganho 
dessa norma é trazer 
responsabilidade para 
o setor produtivo 
e medidas efetivas 
que consigam reduzir 
os riscos para os 
consumidores”.

Thalita Antony 
gerente de Inspeção e Controle de Risco 
de Alimentos da Anvisa.

A Resolução da Diretoria Co-
legiada (RDC) 24/2015, norma 
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária para recolhimento de 
alimentos e a sua comunicação à 
agência, passou a vigorar em 06 
de dezembro e vai aprimorar a se-
gurança do consumidor em rela-
ção aos alimentos produzidos no 
Brasil. A Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil participou 
de todo o processo de discussões 
e apoia a decisão, já que seus pa-
drões de identificação de produ-
tos e soluções de rastreabilidade 
de alimentos são os mais usados 
pelos produtores para potencia-
lizar processos de automação na 
cadeia de abastecimento.

“A padronização mundial de 
linguagem de identificação de 
produtos é o ponto de partida 
para a troca e gerenciamento das 
informações na cadeia de supri-
mentos. Afinal, a rastreabilidade 
de um produto no momento em 
que é necessário obter informações 
sobre ele começa com sua identifi-
cação”, explica João Carlos de Oli-
veira, presidente da GS1 Brasil.

 Todos os estabelecimentos 
da área de produção, industria-
lização, armazenagem, fraciona-
mento, transporte, distribuição, 
importação e ou comercialização 
de alimentos, inclusive, in natura 
devem dispor de critérios e pro-
cedimentos para o recolhimento 
do alimento e sua comunicação 
à Anvisa. “Os padrões GS1 como 
por exemplo o código de barras, 
as etiquetas inteligentes (EPC/
RFID) e os códigos bidimensio-
nais propiciam a rastreabilidade 
e podem armazenar informações 
adicionais de um produto, tais 
como: data de produção, data de 
validade, número de lote, etc”.
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A má gestão da 
Ceagesp resulta em 
alto custo operacional 
para as empresas 
permissionárias”.

CAROLINA DE SCICCO, DA CEAGESP

Após anos de interrupção, 
o diálogo entre o Sindi-
cato dos Permissionários 

em Centrais de Abastecimento 
de Alimentos do Estado de São 
Paulo (Sincaesp) e a Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (Ceagesp) foi 
retomado. “Com a entrada da 
nova diretoria no final do ano 
passado, retomamos a comuni-
cação com a Ceagesp ”, afirma 
José Luiz Batista, presidente do 
Sincaesp.   Agora, a expectativa 
do Sindicato é de que a Com-
panhia entenda as principais 
demandas da categoria e agilize 
a resolução de diversas questões 
que estão engavetadas há anos.

Em entrevista ao Jornal En-
treposto, Batista explanou sobre 
as duas principais reivindicações 
do Sindicato que, se forem aten-
didas, vão permitir o avanço 
da atividade desenvolvida pelas 
empresas permissionárias em 
Centrais de Abastecimento de 
Alimentos.

Jornal Entreposto - Quais são 
as principais demandas da cate-
goria?
José Luiz Batista - Temos de-

mandas que já são muito anti-
gas e que ainda não foram re-
solvidas já que com a diretoria 
passada houve uma interrupção 
no diálogo. Com a entrada dos 
novos dirigentes, este diálogo 
está sendo retomado. Uma das 
demandas é a definição de um 
novo marco jurídico. O Tribu-
nal de Contas de União (TCU) 
tem uma visão jurídica com a 
qual não concordamos e apre-
sentamos uma alternativa. Para 
o TCU, os espaços para comer-
cialização disponíveis nas Ceasas 
devem ser ocupados pela em-
presa que oferecer o maior valor 
(através de licitação). Já para o 
Sincaesp, a escolha das empre-
sas deve se dar pelo currículo 
técnico da instituição. Acredita-
mos que os operadores de mer-
cado mais estruturados é que 
são importantes para compor 
os centros atacadistas de horti-
frutícolas. Em nenhum momen-
to o sindicato defende a ideia de 
quem já está, fica. Estamos além 
dessa questão. Defendemos que 
a destinação das áreas seja ba-
seada em critérios técnicos e não 
em “quem dá mais dinheiro” 
por aquele espaço. Em dezem-
bro, protocolamos um docu-
mento para que a Ceagesp se 
decida se concorda ou não com 

o Sindicato nesta questão. Em 
caso afirmativo, vamos juntos ao 
TCU defender este caminho e 
reorganizar o marco jurídico. 

A segunda demanda de ma-
cro importância para a categoria 
é conseguir que os próprios per-
missionários administrem os re-
cursos do entreposto. A má ge-
stão da Ceagesp, questão muito 
conhecida por todos os agentes 
da cadeia, resulta em um cus-
to operacional muito elevado 
para as empresa permissionári-
as.   No entreposto paulistano, 
praticamente todos os serviços 
estão em situação lamentável: 
falta limpeza, segurança, ma-
nutenção, fiscalização, etc. En-
tretanto, pagamos valores estra-
tosféricos à Ceagesp para que 
estes serviços sejam realizados. 
Em 2015 chegamos a contribuir 
com R$ 11,5 milhões um úni-
co mês e o condomínio subiu 
27%, enquanto a inflação subiu 
11%. Mas o problema maior 
nem é todo esse montante de 
dinheiro. O absurdo é gastar 
11 milhões de reais em serviços 
péssimos, que atendem 30% de 
satisfação. Mais da metade do 
dinheiro investido em contratos 
de manutenção, limpeza e seg-
urança, nós não sabemos aonde 
vai parar. Não existe justificati-

va para todo esse investimento. 
A autogestão é o caminho para 
modernizar o mercado atacadis-
ta de alimentos.

 
JE - Com a retomada do diálogo 
com a Ceagesp, qual é a expec-
tativa do Sincaesp?
JLB – Em relação à primeira 
demanda (marco jurídico) esta-
mos muito positivos em chegar 
a um consenso com a Ceagesp. 
A segunda demanda (autoge-
stão) é mais complicada, já que 
envolve a administração de re-
cursos financeiros. De qualquer 
maneira, também estamos com 
boas expectativas, já que o nos-
so pleito é legal e amparado pela 
legislação. Mesmo assim, ainda 
não tivemos avanços em relação 
a esta questão com a nova di-
retoria. Mas estamos buscando 
um diálogo. O próprio Tribunal 
de Contas reconhece que se nós 
pagamos a conta, nós devemos 
administrar o entreposto, como 
já acontece em diversas outras 
Ceasas como Rio de Janeiro, 
Campinas e Belo Horizonte. A 
maneira como a administração 
da Ceasa SP funciona atualmen-
te não dá certo porque acaba 
sendo muito contaminada por 
interesses políticos e o rodízio 
constante de diretores, gerentes 

PERMISSIONÁRIOS DEFENDEM A 
AUTOGESTÃO DA CEAGESP

e assessores não permite a con-
tinuidade da gestão de projetos, 
principalmente os de longo pra-
zo. Nós, permissionários, somos 
capazes de nos reunir em uma 
Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público (Oscip) 
com o objetivo único e exclu-
sivo de administrar esse grande 
condomínio que é a Ceagesp. 
Temos certeza que faremos um 
trabalho muito melhor do que o 
desenvolvido até agora. Nossas 
teses estão alinhadas com o in-
teresse da sociedade, que é con-
sumir um alimento mais barato 
e estar protegida pela segurança 
alimentar. 

JE - Após a visita da ministra 
Kátia Abreu à Ceagesp (em 
agosto do ano passado) abriu-
se uma linha de comunicação 
entre Ministério da Agricultura 
e permissionários?
JLB - Com certeza. Após a vi-
sita da ministra Kátia Abreu, 
ficou claro para o Ministério a 
situação lamentável em que a 
Ceagesp se encontra atualmen-
te. Nos reunimos com a senho-
ra Kátia Abreu em São Paulo 
e ela concordou que antes de 
se falar na mudança do entre-
posto para outro local, é pre-
ciso resolver os dois principais 
problemas, que são as deman-
das do Sincaesp: a má gestão 
e o marco jurídico. É preciso 
ter estes pontos resolvidos an-
tes de se falar em mudança. A 
ministra entendeu muito bem 
nossas demandas e, no final 
do ano passado, toda a direto-
ria da Ceagesp foi trocada e o 
diálogo foi retomado. Em nossa 
primeira reunião com a direto-
ria apresentamos 11 questões 
do entreposto que precisam 
ser priorizadas. Na ocasião, fo-
mos muito bem atendidos pelo 
presidente Carlos Nabil e sua 
equipe. Algumas solicitações 
foram resolvidas imediatamen-
te como a suspensão do edital 
de licitação para ocupação das 
áreas da Ceasa e a suspensão da 
aplicação do novo regulamento 
de mercado – que foi planejado 
sem a participação da categoria 
dos permissionários. 

Outras demandas estão sen-
do analisadas pelos departamen-
tos da Ceagesp e esperamos que 
sejam atendidas também em 
curto prazo.

RETOMADA DE DIÁLOGO COM O ENTREPOSTO PODE ACELERAR 
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS ENGAVETADAS

José Luíz Batista 
Presidente do Sincaesp

NANDO COSTA
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A Itaueira, produtora brasileira 
de melões e mini melancias 

da marca Rei, não poupa esfor-
ços para garantir a qualidade de 
seus produtos e se destaca princi-
palmente por causa do seu rigo-
roso controle de qualidade, que 
é complementado pela rastreabi-
lidade - mecanismo que permite 
identificar a origem e a trajetória 
de alimentos desde o plantio até 

MELÃO REI JÁ ESTÁ ENQUADRADO NA NOVA 
NORMA DA ANVISA SOBRE RASTREABILIDADE

FRUTAS SÃO 
ACONDICIONADAS 
EM CAIXAS 
ESPECIAIS

da RDC 24 - norma da Anvisa e 
de exportação para países como 
os Estados Unidos e União Eu-
ropeia, a Itaueira é uma das pio-
neiras em rastreabilidade de ali-
mentos e seus códigos podem, 
inclusive, serem lidos interna-
cionalmente. O primeiro sistema 
foi implantado em 2011 e de lá 
para cá saiu na frente atrelando 
informações importantes ao con-
sumidor sobre seus produtos. 
“Fazemos isso, não só para ven-
der para outros países ou atender 
à norma nacional, mas principal-
mente, para comercializar frutas 
de qualidade e com total segu-
rança no mercado interno”, des-
taca José Roberto Prado, diretor 
comercial.

Os produtos Rei podem ser 
identificados fruta por fruta, 
caixa por caixa. A identificação 
permite ao comprador colher 
as informações da maneira que 
desejar, apenas com a leitura do 
QR Code, por meio de Smar-
tphones. Essa tecnologia e um 
farto banco de dados permitem 
a todos os elos envolvidos na 
cadeia de compra, venda e con-
sumo das frutas saber quando a 
semente foi plantada, que tipo 
de adubagem recebeu e com 

qual frequência e intensidade, a 
data da colheita, quando chegou 
ao depósito do supermercado, 
como ela foi processada e ainda o 
tempo que levou para chegar até 
a mesa do consumidor.

No Brasil, a informação sobre 
a rastreabilidade dos alimentos só 
passa a ser obrigatória a partir da 
validação desta norma da Anvisa. 
Entretanto, na Itaueira, o sistema 
é modernizado constantemente e 
utilizado pela produtora de frutas 
também para adquirir o feedback 
dos consumidores. “Quando al-
guém liga para falar alguma coisa 
sobre os Melões Rei, acionamos o 
sistema de rastreabilidade e, des-
sa forma, podemos saber qual a 
origem e por quais situações exa-
tamente passou o produto para 
confirmar ou corrigir o processo 
de produção e logística”, explica 
Amanda Prado, Gerente Admi-
nistrativa da Itaueira.  

Com os códigos, é possível 
ir além e ver todo o histórico da 
fruta, inclusive o tipo de semente 
utilizado, os fertilizantes aplica-
dos, em que frequência e inten-
sidade, a quantidade de horas de 
irrigação por dia, quantidade de 
água aplicada, se a planta chegou 
a receber chuva, etc.

O ano de 2015 foi bem con-
troverso para a atacadista Frutas 
Gonsalez. Apesar de ter sido um 
período relativamente positi-
vo para a empresa, os reflexos 
de 2014, quando uma doença 
atacou e dizimou toda a planta-
ção de mamão na Bahia, foram 
sentidos no ano passado.  “Pas-
samos o ano inteiro sem ter o 
nosso principal produto para dis-
tribuir”, lamenta Emerson Gon-
salez, administrador. 

De qualquer maneira, a Fru-
tas Gonsalez já está começando 
a colher a nova safra e a expecta-
tiva para 2016 é de recuperação. 

GONSALEZ: MAMÃO DESENVOLVIDO HÁ MAIS 
DE 30 ANOS AINDA FAZ SUCESSO

“Os novos pés estão completa-
mente sadios e se desenvolvendo 
muito bem. Apenas a falta de 
água na região está comprome-
tendo o tamanho dos frutos”, 
observa Gonsalez. 

Desde 1995 na Ceagesp, a 
atacadista começou no entre-
posto comercializando mamão. 
Conforme o mercado foi mu-
dando, a empresa sentiu neces-
sidade de expandir os negócios 
para outras frutas. Atualmente, a 
Frutas Gonsalez oferece uva, pês-
sego, ameixa, ponkan, etc.

Para garantir a integridade 
das frutas produzidas na Fazen-
da Conjunto Lagoa, em Itabe-

la – BA, Emerson e seu pai, o 
permissionário Edson Gonsalez, 
desenvolveram uma caixa de pa-
pelão com a empresa de embala-
gens Rigesa. No packing house 
existe uma máquina com capa-
cidade para montar e colar duas 
mil caixas por hora. “Continua-
mos na busca por excelência nas 
embalagens dos nossos mamões, 
que são um dos melhores do 
mercado”, garante Emerson. A 
caixa de papelão também per-
mite que mais caixas possam 
ser acondicionadas no cami-
nhão. Por utilizar um material 
mais leve, os fretes caem e as 
despesas diminuem.

CULTIVO DE MAMÃO

O mamão selecionado pro-
duzido por Gonsalez foi desen-
volvido por Edson e um enge-
nheiro agrônomo há mais de 30 
anos e ainda hoje faz muito su-
cesso no mercado. Parcerias com 
a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) garan-
tiram melhorias. “Emprestamos 
uma parte de nossas terras para a 
Empresa realizar pesquisas e nes-
sas trocas de ideias vamos melho-
rando o nosso mamão”, explica 
o empresário, complementando 
que todo o cultivo é acompanha-
do por engenheiro agrônomo.

DANIELLE FORTE

a casa do consumidor -, que tem 
adquirido importância significa-
tiva nos últimos tempos, princi-
palmente por causa das regras do 
comércio internacional de pro-
dutos agrícolas e da nova norma 
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária sobre rastreabilidade 
de alimentos.

Enquanto o mercado busca 
meios de se adequar as exigências 
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CAROLINA DE SCICCO
DA REDAÇÃO JE

Com matriz estabelecida na 
Ceasa de São José do Rio Preto 
e filial na cidade de Araçatuba, 
ambas no estado de São Paulo, a 
Ito Frutas produz banana nanica 
e distribui frutas frescas, alhos, 
batatas e ovos provenientes de 
todas as regiões do Brasil, além 
de alguns produtos da Argenti-
na e do Chile. 

A empresa iniciou suas ativi-
dades no mercado atacadista de 
frutas, legumes e cereais há mais 
de 40 anos e os proprietários Jú-
lio Massao Ito, Elisa Azuma Ito 
e César Ito desenvolveram a Ito 
Frutas baseando-se em três pila-
res: produto, processos e pessoas. 
Foi assim que a atacadista se tor-
nou uma das maiores empresas 
do ramo das Ceasas do interior 
paulista.

ITO FRUTAS DESENVOLVE 
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

eficiência logística

Todos os produtos que necessitam de 
refrigeração são armazenados em câmaras 
frias e a movimentação interna é realizada 
em carrinhos hidráulicos e empilhadeiras

zoom 

Para manter seu módulo na Ce-
asa de São Paulo sempre abas-

tecido com coco verde fresco e de 
qualidade, Sérgio Monteiro man-
tém relação muito próxima com 
os produtores do nordeste, seus 
antigos colegas. “Cheguei onde 
estou por causa deles, afirma o 
permissionário”. Segundo ele, an-
tigamente os produtores de coco 
não tinham confiança no mercado 
da Ceagesp e muitos mandavam 
suas mercadorias direto para sua 
empresa, a Praça do Coco, atual-
mente mais conhecida pelos clien-
tes como Xuxa do Coco, referên-
cia ao apelido de sua esposa Lucia, 
que atua com o marido na linha 
de frente da atacadista.

“Temos um leque de agricul-
tores e trabalhamos como uma 
equipe. Um depende do outro”, 
comenta Sérgio. Essa proximi-
dade com os agentes da roça ga-
rante os melhores cocos já que 
o empresário cobra qualidade e 
oferece mecanismos para os pro-
dutores melhorarem seu cultivo. 
“Nós conversamos com eles sobre 
as exigências do mercado e eles 
vão se adaptando. Além disso, 
indicamos engenheiros agrôno-
mos que já realizaram excelentes 
trabalhos em outras plantações” 
explica Monteiro. 

A atacadista oferece coco com 
características para atender todos 
os segmentos: mais carnudos, 
mais verde, grandes, pequenos. 
Centros de distribuição, vende-
dores ambulantes, lanchonetes, 
restaurantes e academias e são os 
maiores clientes. Estas últimas, 
inclusive, fazem parte de um dos 
setores que contribuíram para o 
aumento do consumo nos últimos 

anos. A geração saúde descobriu 
os benefícios do coco e deu um 
boom nas vendas, mas Sérgio acha 
que ainda há pouca divulgação 
a respeito das qualidades nutri-
cionais do coco verde. “Vende-se 
muito a ideia da água do coco para 
refrescar, mas pouco se fala sobre 
seus benefícios. Um copo com 
200 ml de água de coco tem a 
mesma quantidade de potássio de 
uma penca de banana”, compara.

Apesar da maior procura pela 
fruta nos últimos anos, Kelly 
Monteiro, filha de Xuxa e Sér-
gio, comenta que as vendas nesta 
temporada primavera-verão di-
minuíram muito em relação ao 
ano passado. “Como neste verão 
o calor foi mais ameno, o consu-
mo caiu”, lamenta.

PREÇO JUSTO

De acordo com Kelly, a em-
presa Praça do Coco é conhecida 
por não acompanhar o mercado 
quando os preços sobem mais 
do que o necessário. “Na semana 
retrasada, todos na Ceasa come-
çaram a vender o coco a R$2,50 
a unidade. Mantivemos a nos-
sa mercadoria a R$2,20 porque 
achamos que ainda não era o 
momento de aumentar”, avalia a 
administradora. “Não é justo com 
o cliente, sempre que faltar coco 
no mercado, incluirmos aumen-
tos abusivos na comercialização”, 
acredita Kelly .

PRAÇA DO COCO
CEAGESP – PAVILHÃO MFE-A / MÓ-
DULOS 241 A 243
TELEFONE: (11) 3643-9185

ATACADISTA EVOLUI 
MERCADO DE COCO
Proximidade com produtores garante 
preço justo e qualidade na mercadoria

ATACADISTA DA CEASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO INVESTE EM 
PESSOAL E AGREGA NOVOS PARCEIROS

Para os empresários, respei-
tar a cadeia do frio é essencial 
para manter a qualidade dos 
hortifrutis. “Todos os produtos 
que necessitam de refrigeração 
são armazenados em câmaras 
frias. Além disso, a movimen-
tação interna é realizada em 
carrinhos hidráulicos e empi-
lhadeiras”, garante César. 

A agilidade proporcionada 
pela automação no transporte 
das frutas não gera apenas ga-
nho de tempo. A rapidez no 
embarque e desembarque di-
minui o desperdício, que pode 
ser convertido em lucro finan-
ceiro. César lembra que o ano 
de 2015 foi “bem apertado” 
para o mercado de distribuição 
de alimentos frescos. “Tivemos 
que melhorar a eficiência ope-
racional redesenhando alguns 
processos e eliminando os des-
perdícios”, afirma.

Para garantir o abasteci-
mento e aperfeiçoar os produ-
tos e serviços, no ano passado, 
a empresa investiu em pessoal 
e agregou novos parceiros “Fe-
chamos mais parcerias com 
fornecedores para melhorar a 
qualidade de alguns alimentos 
e investimos em treinamentos 
para prestar o melhor serviço ao 
cliente”, reforça o empresário. 

César Ito acredita que o 

aumento excessivo nos cus-
tos operacionais (transportes, 
energia, aluguel, insumos, en-
tre outros) e de mercadorias, 
principalmente nas importa-
das, aliado a queda da atividade 
econômica brasileira, deixou 
o consumidor mais cauteloso, 
seletivo e com menor poder de 
compra. “Este fator impacta di-
retamente na rentabilidade da 
cadeia de abastecimento de fru-
tas, verduras e legumes”, anali-
sa o empresário.

Para o ano de 2016, César 
espera um cenário parecido 
com 2015. “Será um perío-
do bastante competitivo, mas 
também de oportunidades”, 
afirma. 

Para enfrentar os próximos 
meses, a Ito Frutas pretende 
dar continuidade à política de 
melhorias contínuas e investir 
em novas tecnologias para di-
namizar os processos. A empre-
sa informa também que pode 
restringir um pouco o crédito 
devido às estimativas de alta na 
inadimplência.

ITO FRUTAS
CEASA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PAVILHÃO A - BOX 5 E 7 A 13
FONE: (17) 2138-3300 | FAX: (17) 
2138-3330

CAROLINA DE SCICCO
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ANTONIO HÉLIO JUNQUEIRA*
MARCIA DA SILVA PEETZ**

As feiras livres em São Paulo 
completaram 100 anos em 

agosto de 2014. Foram organiza-
das e disciplinadas no município 
por ato do prefeito Washington 
Luiz, em 1914, e sobrevivem até 
os dias de hoje, apesar de todas as 
apressadas previsões que historica-
mente apontaram para o seu sem-
pre iminente e completo desapa-
recimento das ruas paulistanas. 
Para homenageá-las e também à 
cidade de São Paulo, na celebra-
ção de seus 462 anos, os profis-
sionais da Hórtica Consultoria e 
Inteligência de Mercado, o enge-
nheiro agrônomo Hélio Junqueira 
e a economista Marcia Peetz estão 
lançando o livro “100 anos de fei-
ras livres na cidade de São Paulo”. 

Desde o início do processo de 
sua implantação e estruturação na 
cidade, as feiras livres sempre fo-
ram alvo de críticas, implicâncias 
e encarniçadas investidas contra 
elas, deflagradas por parte da elite 
metropolitana – que nelas enxer-
gava apenas imundície e avilta-
mento de seu pretenso afrancesa-
mento – e da burguesia comercial 

AS PRIMEIRAS FEIRAS DE FLORES DE SÃO PAULO

estabelecida, que zelava pelos seus 
negócios e temia a concorrência 
desses então novos equipamentos 
comerciais de abastecimento.

As únicas e honrosas exceções 
a estes enfrentamentos e escara-
muças sempre foram os mercados 
e as feiras de flores. A sociedade as 
amava e elogiava o prefeito pela 
iniciativa de sua introdução em 
São Paulo pois que, com elas, as 
damas paulistanas podiam sonhar 
com os encantadores bulevares 
de Paris. 

O entusiasmo se concentrava 
especialmente na feira de flores 
instalada junto ao largo do Teatro 
Municipal da cidade, conforme 
se noticiava na elitista e pomposa 
revista “A Cigarra”, em edição de 
1916. Essa feira servia de pretexto 
para longos passeios dos moços e 
das moças da cidade e favoreciam 
os flertes embalados por cores e 
perfumes então cantados em ver-
so e prosa. O romantismo da fei-
ra de flores da portaria do Teatro 
Municipal inspirou até mesmo 
o escritor baiano Jorge Amado, 
que por ali passando, na alta ma-
drugada, na companhia do poeta 
Pablo Neruda e de volta de uma 
exposição dos quadros de Pancet-

ti, resolveu inundar o taxi que os 
transportava de cravos vermelhos, 
para galantear sua companheira, a 
também escritora Zélia Gattai. O 
evento ficou para sempre registra-
do no livro “Um chapéu para via-
gem”, de autoria dela, publicado 
em 1982.

Ao longo das décadas seguin-
tes, especialmente nas de 1940, 
50 e 60, as feiras de flores expe-
rimentaram grande mobilidade 
na área urbana do município. A 
mais famosa e tradicional delas, 
a do Largo do Arouche, foi con-
secutivamente transferida para 
a Praça Roosevelt, depois para a 
Praça Charles Muller e depois, 
em uma tentativa fracassada, para 
o próprio Mercado Municipal 
Paulistano. Outras feiras de flores 
importantes ocorriam na Aveni-
das Angélica, Paulista, Brigadeiro 
Luiz Antonio e Tiradentes.

As vendas de flores por ata-
cado nas feiras tinham início por 
volta da meia-noite e se esten-
diam até as 3 horas da madruga-
da. O trabalho era considerado 
bastante sacrificado e penoso, 
pois que os feirantes eram, em sua 
maioria, também os responsáveis 
pela produção, feita em chácaras 

instaladas na periferia da cidade. 
As flores eram colhidas ao final 
da tarde e acondicionadas e trans-
portadas com água, em pequenas 
caminhonetes, em grandes latas 
de embalagem de óleo, já usadas, 
então abundantes no mercado. 
Nas cidades, esses improvisados 
recipientes eram dispostos dire-
tamente sobre os paralelepípedos 
das ruas e nas calçadas.

Os primeiros produtores e 
comerciantes varejistas de flo-
res na capital foram imigrantes 
portugueses e italianos, além dos 
alemães estabelecidos no bairro 
de Santo Amaro. Esses últimos 
eram os que mais se destacavam 
no cultivo das espécies considera-
das mais nobres, como as eternas 
rosas. Apenas a partir de meados 
da década de 1960 é que os japo-
neses vieram a se interessar decidi-
damente pela floricultura, organi-
zando-se em grupos coordenados 
pelas Cooperativas Agrícolas de 
Cotia e Sul-Brasil Atibaia. Os 
produtos que mais cultivavam 
eram, por aquela época, os gla-
díolos, os crisântemos, as mar-
garidas e os cravos. Os japoneses 
foram os principais produtores e 
fornecedores de flores ao merca-

“FAMÍLIA 
MONTEIRO ARAÚJO, 
DE IMIGRANTES 
PORTUGUESES, 
QUE SE DEDICAVAM 
DESDE MEADOS 
DA DÉCADA DE 
1940, AO CULTIVO 
E COMÉRCIO 
VAREJISTA DE 
FLORES NA CIDADE 
DE SÃO PAULO, 
PRINCIPALMENTE 
NOS PORTÕES DO 
CEMITÉRIO DO 
ARAÇÁ”. 

do paulistano até início da década 
de 1970, quando passaram a ser 
gradativamente suplantados pelos 
imigrantes e descendentes de ho-
landeses, organizados pela Coope-
rativa Agropecuária de Holambra.

SERVIÇO:

JUNQUEIRA, Antonio Hélio; 
PEETZ, Marcia da Silva. 100 anos 
de feiras livres na cidade de São 
Paulo. São Paulo: Via Impressa 
Edições de Arte, 2015.
ISBN: 978-85-61001-17-9.

 ACERVO PESSOAL DA FAMÍLIA.

1940

100 anos de feira livre 

Evento de lançamento do livro: 23/01/2016 
(sábado). Museu Afro Brasil, Parque 
Ibirapuera, Salão de Recepções. A partir 
das 13 horas, com a presença dos autores 
para sessão de autógrafos. Aberto ao 
público, com entrada franca.

zoom 
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O SIEM – Sistema de Informação de 
Estatística de Mercado é abastecido 

pelas informações das notas fiscais co-
letadas na Portaria de CEAGESP. Ele é 
o resultado do serviço de duas seções da 
CEAGESP: a SEGOP – Seção de Gestão 
das Portarias e a SEDES – Seção de Eco-
nomia e Desenvolvimento da CEAGESP.  
O SIEM registra a entrada de cada lote em 
cada dia, o produto, a sua variedade, o seu 
volume, a origem do produto (município 
e estado) e o seu comerciante de destino 
dentro do ceasa.  

A análise dos dados do SIEM é o ca-
minho mais curto e lógico para compreen-
der o funcionamento do mercado e traçar 
estratégias para a melhoria do nosso entre-
posto. 

O SIEM permite que caracterizemos o 
produto – origem, volume, época e o seu 
atacadista de destino. 

Aqui estão alguns dos resultados origi-
nários dos dados coletados pelo SIEM no 
ano de 2014, no Entreposto Terminal de 
São Paulo – ETSP, o ceasa paulistano.

O ETSP é dividido em 5 setores, sen-
do que quatro setores de frutas e hortaliças 

(diversos, legumes e verduras), um de flo-
res e plantas ornamentais e um de pesca-
do. As frutas respondem por 52% do vo-
lume, seguidas pelas hortaliças com 44%, 
o pescado com 2% e as flores com 1%. 
O volume total comercializado de 3,42 
milhões de toneladas em 2014, caiu para 
3,37 milhões em 2015 (-1,34%).

A diversidade de produtos registrados 
pelo SIEM é alta: 344. A diversidade de 
registros é ainda maior, pois o SIEM regis-
tra também as variedades de uma grande 
parte dos produtos.  O setor de Pescado 
apresenta maior diversidade com 94 pro-
dutos, seguido pelas Hortaliças (diversos, 
legumes e verduras), com 93 produtos, se-
guido pelas Flores com 82 e pelas Frutas 
com 75 produtos registrados pelo SIEM. 

Uma proporção pequena (16%) dos 
produtos é responsável por 80% do volu-
me comercializado. A maior concentração 
acontece no setor de Pescados, onde 7% 
dos produtos respondem por 80% do vo-
lume comercializado.  A menor concentra-
ção ocorre nos Legumes e Verduras, onde 
29 e 23% respondem por 80% do volume 
comercializado, respectivamente.

Existem 1.843 comerciantes registra-
dos no SIEM e que, portanto, recebem 
produto. O setor de Hortaliças (diversos, 
legumes e verduras) concentra maior par-
te deles – 888 (37%), seguido pelas Flo-
res, Frutas e Pescados. A concentração do 
volume comercializado é grande – 14% 
das empresas respondem por 80% vo-
lume total comercializado no ETSP. A 
maior concentração acontece nos Legu-
mes, onde 79 dos 408 atacadistas (19%) 
respondem por 80% do volume comer-
cializado. A menor concentração acontece 
nas Flores e no Pescado, onde 32 e 29% 
dos atacadistas respondem por 80% do 
volume comercializado.

Algumas empresas recebem produ-
tos característicos de mais de um setor. A 
maior parte (1.499 - 81%) dos atacadistas 
trabalha com produtos somente de um 
setor e 538 (29%) com produtos caracte-
rísticos de mais de um setor, sendo 211 
de dois setores, 67 de 3 setores, 54 de 4 
setores, 2 de 5 setores e 1 de 6 setores. 

O CEASA PAULISTANO SEGUNDO O SIEM
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A diversidade de origens dos produtos 
que são comercializados no ETSP é mui-
to grande. Foram registrados em 2014, 
pelo SIEM, 1.435 municípios e 23 estados 
brasileiros. A maior diversidade de origens 
foi registrada no setor de Frutas com 947 
municípios e 21 estados de origem, seguido 
pelo setor de Legumes com 649 municí-
pios e 14 estados de origem. A menor di-

versidade de origem foi do setor de Flores 
com 103 municípios e 4 estados de origem 
e do setor de pescados com 167 municípios 
e 8 estados de origem.  A participação % 
do produto importado de outros países foi, 
em 2014, mais alta no setor de Frutas com 
9%, seguido pelo Setor de Pescados com 
8% e pelo Setor de Diversos com 6%, sen-
do quase 6% do volume total. 

O Estado de São Paulo foi o grande for-
necedor do Ceasa paulistano em 2014, sen-
do responsável por 58% do volume total, 
100% do Setor de Flores, 97% do volume 
do Setor de Verduras, 73% de Legumes, 
49% de Frutas, 37% de Diversos, 28% de 
Pescados. O segundo estado mais impor-
tante foi Minas Gerais com participação 
importante no Setor de Legumes (17%) e 
Diversos (14%). O Paraná se destaca como 
fornecedor de Diversos (19%), seguido por 
Santa Catarina (10%). Os estados grandes 
fornecedores de Pescado são Rio de Janeiro 
(23%), Santa Catarina (19%) e Rio Gran-
de do Sul (17%).  Os estados com partici-
pação inferiores com participação inferior a 

1%, estão assinalados como 0 na tabela VI.
A diversidade de origens impressiona. 

A maioria (76%) dos municípios paulistas 
envia algum produto para o ceasa paulista-
no – 493 municípios no total de 645. O 
número é muito alto nos outros estados, 
apesar do volume proporcionalmente me-
nor, 213 municípios de Minas Gerais, 131 
do Paraná, 112 de Santa Catarina, 95 do 
Rio Grande do Sul.

O estudo englobou ainda a identifica-
ção e o volume dos principais municípios 
por setor e o perfil de comercialização do 
produto de maior volume de cada setor. 
Os resultados serão apresentados num 
próximo artigo.

A indústria de nutrição vegetal, 
que inclui os fertilizantes orgânicos, 
organominerais, foliares, condicio-
nadores de solo e substratos para 
plantas, está concluindo o balanço 
de 2015, que aponta para um cresci-
mento de 9% das vendas, o que re-
sultaria num faturamento bruto total 
de R$ 4,8 bilhões. “Essa evolução é 
resultado do trabalho árduo das em-
presas do setor e também da busca 
pelo produtor rural brasileiro por no-
vas tecnologias que garantam ganhos 
de produtividade”, afirmou Clorialdo 
Roberto Levrero ao tomar posse na 
presidência da Abisolo – Associação 
Brasileira das Indústrias de Tecnolo-
gia em Nutrição Vegetal para o biê-
nio 2016/17. 

 A solenidade de posse da nova 
diretoria da Abisolo foi realizada nes-
ta quarta-feira (13), na sede da Fiesp 
– Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo, em São Paulo, e reuniu 
lideranças e dirigentes do agronegó-
cio brasileiro. “O expressivo cresci-
mento do nosso segmento também 
é explicado pelo intenso trabalho nas 
áreas de assistência técnica ofertado 
pelos nossos associados aos clientes”, 
acrescentou Francisco Guilherme Ro-
manini, vice-presidente da entidade. 

Entre os convidados para a posse 
da nova diretoria da Abisolo estava o 
secretário de Agricultura do Estado 
de São Paulo, Arnaldo Jardim, que 

destacou a importância do segmento 
de fertilizantes orgânicos para o agro-
negócio brasileiro. “Fiquei bastante 
impressionado, sobretudo, com a 
informação dada pelo presidente da 
Abisolo de que as empresas do seg-
mento investem anualmente 6% do 
seu faturamento em pesquisa e de-
senvolvimento de novas tecnologias 
aplicáveis ao campo. São poucos os 
segmentos que conseguem esse nível 
de investimento. É por iniciativas 
como essas que o segmento ganha 
cada vez mais importância para o 
avanço do agronegócio no país”, res-
saltou o secretário. 

 Durante a posse da nova direto-
ria da Abisolo foi proferida a palestra 
“Agronegócio Hoje e no futuro – o 
marketing no agronegócio” pelo pro-
fessor José Luiz Tejon, coordenador 
do Núcleo de Agronegócio da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM-SP). Entre outros temas, Te-
jon salientou a importância em ter-
mos de sustentabilidade ambiental da 
atuação das empresas representadas 
pela Abisolo, sugerindo que o seg-
mento atue no caminho do conceito 
de “Saúde Vegetal” para valorizar a 
atividade. “Vocês da área de nutri-
ção vegetal precisam se conscien-
tizar de que o ramo onde atuam é 
o da saúde tanto do homem, como 
das plantas e, consequentemente, 
do ambiente”, destacou. 

SETOR DE FERTILIZANTES DE 
NUTRIÇÃO VEGETAL ESTIMA 
CRESCIMENTO DE 9% NAS 
VENDAS EM 2015
Projeção de expansão foi divulgada na  posse 
da nova diretoria da Abisolo e estima-se uma 
receita bruta de R$ 4,8 bilhões no ano



20 JORNAL ENTREPOSTO  I  JANEIRO / 2016 informativo CEAGESP

PRODUTOS HORTIFRUTÍCOLAS 
ACUMULAM ALTA DE 14,31% EM 2015
APESAR DA QUEDA DOS PREÇOS EM JANEIRO, ÍNDICE CEAGESP REGISTRA ELEVAÇÃO ACIMA DA INFLAÇÃO OFICIAL (10,67%)

Escassez d´água, alta do dó-
lar, greve de caminhoneiros, 

temperaturas elevadas e excesso 
de chuvas nas regiões produtoras 
são alguns dos principais fatores 
que prejudicaram o planejamen-
to, a qualidade e a quantidade 
ofertada de hortifrutícolas ao 
longo de 2015.

Essa situação fica bem clara 
ao se verificar o Índice de Preços 
CEAGESP, que aponta alta de 
14,31% no ano passado – per-
centual acima da inflação oficial, 
de 10,67%. O resultado disso se 
traduziu em um aumento real de 
3,64% nos valores praticados no 
atacado do Entreposto Terminal 
São Paulo (ETSP). A elevação 
(confira na tabela) não poupou 
setor algum.

FALTA D´ÁGUA, DÓLAR E CHUVAS

No início de 2015, agriculto-
res das regiões abastecidas pelos 
sistemas Alto Tietê e Cantareira, 
no Estado de São Paulo, viveram 
um dilema em relação ao inves-
timento a ser feito na produção 
devido à restrição d´água desti-
nada para irrigação.

Além disso, houve diminui-
ção da safra, o que acarretou au-
mentos acentuados nos valores 
dos hortifrutícolas, especialmen-
te legumes e verduras, no primei-
ro bimestre.  

Outro fator que impactou 
foi a variação cambial, principal-
mente no setor de frutas, em que 
as importações representam cerca 
de 20% do total comercializado. 
Se por um lado a alta do dólar di-
minuiu o volume de importados 
e majorou os preços; por outro, 
a queda do real tornou a produ-

ção nacional mais competitiva, o 
que elevou as exportações. Esse 
quadro refletiu-se na queda da 
quantidade ofertada de produtos 
brasileiros no mercado interno. 

Por último, as chuvas no se-
gundo semestre, ao mesmo tem-
po em que melhoraram o nível 
das represas no Sul e no Sudeste, 
trouxeram transtornos aos pro-
dutos rurais. Assim, as altas de 
preços, tradicionais nos períodos 
de verão, foram antecipadas e ti-
veram seu ápice durante outubro 
e novembro, meses em que histo-

ricamente há redução dos valores 
praticados.

Para ter ideia de como todos 
esses elementos afetaram direta-
mente o bolso do consumidor, 
basta conferir as altas registra-
das ao longo de 2015 de alguns 
produtos:  abacate (92,2%), ce-
bola nacional (86%), limão taiti 
(74,6%) e tomate (72,3%).

Levantamento do 
Banco CEAGESP 

de Alimentos (BCA) 
mostra que, ao longo 
de 2015, foram doadas 
1,4 mil toneladas de fru-
tas, legumes, verduras e 
grãos para 1.057 entida-
des assistenciais.  

O montante total 
obtido pelo projeto so-
cial da CEAGESP é re-
sultado da generosidade 
de 581 permissionários 
do Entreposto Terminal 
São Paulo (ETSP). 

Os alimentos mais 
recebidos no ano passa-
do foram banana, ma-
mão, manga, laranja, 
ameixa, chuchu, cenou-
ra, batata doce, quiabo, 
abóbora, alface, hortelã, 
rúcula, salsão, mostarda, 
batata e cebola.

Do volume arrecada-
do em 2015, cerca de 60 
toneladas foram levadas 
ao Banco de Alimentos 
por 90 carregadores vo-
luntários, filiados ao Sin-
dicato dos Carregadores 
Autônomos (Sindicar).

Serviço ligado à Co-
ordenadoria de Susten-
tabilidade (CODSU), o 
BCA é responsável por 
selecionar e encaminhar 
as doações de frutas, ver-
duras e legumes para ou-
tros bancos municipais 
da Grande São Paulo, 
além de entidades assis-
tenciais que atendem, 
entre outros, crianças, 
idosos, portadores de de-
ficiência e pacientes de 
casas de recuperação e de 
assistência a pessoas em 
estado de vulnerabilidade.  

BANCO DE 
ALIMENTOS 
DOA 1,4 MIL 
TONELADAS

Para aperfeiçoar as operações 
realizadas no Entreposto 

Terminal São Paulo (ETSP), o 
Departamento de Entreposto da 
Capital (DEPEC) acaba de ado-
tar medida que visa intensificar 
a fiscalização sobre as mercado-
rias que circulam pelo local.

 A partir de 1º de fevereiro, 
somente terão acesso ao ETSP 
os veículos com cargas de pro-
dutos hortifrutigranjeiros que 
tenham notas fiscais, acompa-
nhadas de cópia que será retida 
na portaria, compatíveis aos vo-
lumes transportados e exclusi-
vamente destinadas aos permis-
sionários e concessionários que 

atuam no espaço.
 Segundo as normas ope-

racionais do entreposto pau-
listano, haverá a apreensão de 
eventuais mercadorias comer-
cializadas dentro do lugar e que 
não sigam a determinação.

 Para evitar esse tipo de 
problema, a Seção de Contro-
le de Qualidade Hortigranjeira 
(CQH) da CEAGESP lançou 
recentemente o manual “Nota 
Fiscal de Produtor”. 

A publicação, com distribui-
ção gratuita, é uma orientação, 
passo a passo, de como os pro-
dutores rurais devem preencher 
esse documento.

FONTE: SEDES/CEAGESP

APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL SERÁ OBRIGATÓRIA NO 
ENTREPOSTO DA CAPITAL

 MEDIDA PASSA A VALER EM 1º DE FEVEREIRO

ARQUIVO CODCO

Saiba mais sobre o Índice 
de Preços CEAGESP no nosso 
portal: www.ceagesp.gov.br. 



21JANEIRO / 2016   I  JORNAL ENTREPOSTO  ceasas do Brasil

A Associação dos Motoris-
tas Autônomos Prestado-

res de Serviços do Ceasa/PE 
(Amopresc) em parceria com 
o Centro de Abastecimento 
e Logística de Pernambuco 
(Ceasa/PE), iniciaram no dia 
04/01 o recredenciamento 
dos motoristas associados.

A Amopresc conta com 
400 associados (entre pro-
prietários de caminhonetes, 
carros de pequeno porte, mo-
toboys, kombis e táxis) que 
prestam variados serviços. A 
ação, que segue até o dia 30 
desse mês, conta com novos 
selos que contem a matrícula 
do cadastramento e a nova lo-

gomarca da instituição. Todo 
o material foi avaliado e apro-
vado pela Polícia Rodoviária 
Federal. 

Em outubro do ano passa-
do o Secretário de Agricultura 
e Reforma Agrária do Esta-
do de Pernambuco, Nilton 
Mota, junto ao Presidente do 
Ceasa, Gustavo Melo, entre-
garam uma nova sede para a 
associação e seus associados. 
“Com a construção da nova 
sede e o recredenciamento, 
podemos oferecer melhor 
conforto e segurança para to-
dos os clientes do entreposto”, 
afirma o Presidente da Asso-
ciação, Fernando Azevedo.

No final do ano passado, 
o presidente da Ceasa-GO, 
Edivaldo Cardoso, junto ao 
diretor Técnico e de Gestão 
Orlando Kumagai, e os ge-
rentes Renato Faria e Josué 
Lopes, receberam a gerente 
do Instituto Senai de Tecno-
logia e Alimentos, Cristiane 
Almeida Starling e as coorde-
nadoras de projetos, labora-
tório e área técnica, Adriana 
Antunes, Fernanda Godoy e 
Fernanda de Morais.

As representantes do Senai 
apresentaram, à diretoria e ge-
rentes, uma proposta de plano 
de trabalho que visa orientar o 
setor atacadista e comerciantes 
a minimizar, por meio de prá-
ticas específicas, o desperdício 
de alimentos.

O objetivo do grupo é so-
mar esforços e contribuir para 
o êxito do Plano de Gestão 
Ambiental e Projeto de Ge-
renciamento de Resíduos Só-
lidos da Ceasa-GO. Com essa 
ação em conjunto, esperam 
diminuir o desperdício de ali-
mentos e consequentemente a 
redução de geração de resídu-
os sólidos no Entreposto.

Em 2015, o site da Ceasa-
Minas registrou um aumento 
de 22,7% em números de aces-
sos em relação ao ano de 2014. 
Ao todo, nos últimos 12 meses, 
o portal da CeasaMinas teve 
1.323.604 visualizações, contra 
1.078.608 no período anterior.

“Foi um conjunto de fatores 
que proporcionou este aumen-
to. Um deles foi o crescimento 
dos acessos via smartphone”, 
diz a chefe do Departamento 
de Tecnologia da Informação da 
CeasaMinas, Jeane Assis, acres-
centando que a estatal e muitos 
lojistas possuem redes de wifi 
disponíveis para todos.

Em 2014, o número de visu-
alizações ao site da CeasaMinas 
via smartphone representava 
15,4% do total de acessos. Em 
apenas um ano, esse valor sal-
tou para 25,1%. “Acredito que 
a tendência é que esse número 

continue crescendo, ainda mais 
porque a CeasaMinas tem uma 
versão do site específica para ce-
lulares”, afirma Jeane.

BOLETOS

Em 2015, a CeasaMinas se 
modernizou e passou a disponi-
bilizar em seu site os boletos de 
cobrança para os lojistas que es-
tão instalados em seus seis entre-
postos. “Isso certamente ajudou 
a aumentar o número de acessos 
ao site também”, finaliza Jeane.

No último ano, o site da Ce-
asaMinas registrou também um 
aumento da quantidade total de 
usuários identificados através do 
número IP. 

Em 2014 foram 165.293. 
Já em 2015 o valor subiu para 
237.142. Todos os dados foram 
obtidos com uso do Google 
Analytics.

Os cursos de pós-gradua-
ção e MBA do IPOG foram 
estruturados para atender as 
mais variadas demandas de 
mercado, englobam diversas 
áreas de especialização e são 
ministrados por professo-
res altamente qualificados e 
atuantes em suas áreas pro-
fissionais. A parceria CEA-
SA-IPOG foi estabelecida, 
ontem, depois do encontro 
realizado entre o Diretor 
Técnico e de Gestão da Ce-
asa, Orlando Kumagai e o 
Coordenador dos Cursos do 
IPOG, Pedro Pires.

CRECHE DA 
CEAPI PASSA POR 
REFORMA

CEASA- GO FIRMA 
PARCERIA COM 
SENAI PARA 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS

CEASAMINAS: 
SITE  TEM MAIS DE 1.300.000 
VISUALIZAÇÕES EM 2015

ASSOCIAÇÃO DOS 
MOTORISTAS AUTÔNOMOS 
DA CEASA/PE RECREDENCIA 
ASSOCIADOS

CEASA/GO FIRMA 
PARCERIA COM 
INSTITUIÇÃO

Começou na semana 
passada a reforma da creche 
José Olímpio de Melo que 
funciona no entreposto da 
Central de Abastecimento do 
Piauí (Ceapi). O local ganha-
rá nova pintura e as portas, 
janelas e teto serão restaura-
dos.  A obra acontece através 
de parceria entre a Ceapi e 
o permissionário James de 
Andrade que se dispôs em 
ajudar. De acordo com a co-
ordenadora da creche, Gleice 
Maia, “há mais de três anos a 
creche da central não passava 
por uma reforma”.

NÚMERO DE ACESSOS ERA DE15,4% . EM APENAS 
UM ANO, ESSE VALOR SALTOU PARA 25,1%
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gastronomia

Chef Diogo F de Araújo
diogo@flaneurgastronomia.com.br

Fettuccine al burro de sálvia e atum 
com crosta de castanha-do-pará

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

Com os primeiros meses 
p ro m e t e n d o  c a l o r 
forte, uma refeição leve 

sempre é bem vinda. Ainda é 
possível achar o atum fresco 
a um preço bom e seu sabor, 
comparado ao salmão e outros 
peixes mais usados no dia a dia, 

é superior. Com o ponto de 
cozimento correto, fica difícil 
de ser igualado, portanto muita 
atenção para não cozinhá-
lo demais, isso estragaria seu 
prato. Nesta receita, com 
o preparo do peixe feito de 
forma leve, acompanhado por 

uma massa igualmente leve e 
saborosa – por isso a manteiga 
de sálvia é ideal para esta receita 
- temos um prato perfeito para 
este verão:  o suave amargor da 
manteiga de sálvia, a suculência 
e a crocância do atum e o 
agridoce picante do molho.

INGREDIENTES

Para a massa:
500 g de fettuccine fresco
10 folhas de sálvia
75 g de manteiga
2 tomates, sem sementes, em 
cubos
Sal para o cozimento da massa

Para o peixe:
4 lombos de atum, de 300 - 
400 g cada
100 g de castanha-do-pará 
ralada fina
15 ml de azeite
8 g de sal
pimenta preta moída na hora

Para o molho
75 ml de água
15 ml de vinagre de maça
50 g de açúcar refinado
20 g de gengibre picado

25 g de pimentão amarelo, 
em cubos
10 g de pimenta dedo-de-
moça picada sem semente
30 g de alho-poró

PREPARO

Massa
• Cozinhe a massa por 5 
minutos, antes de ficar al 
dente, e reserve
• Aqueça devagar a manteiga 
e as folhas de sálvia. Frite 
levemente, retirando do fogo 
para não escurecer
• Junte a massa, deixe a 
manteiga envolvê-la bem, e 
adicione o tomate.

Peixe
•Tempere os lombos com sal 
e pimenta. Passe o peixe já 
temperado na castanha ralada, 

sem deixar nenhuma parte 
descoberta.
• Numa panela ou frigideira 
apropriada, adicione o azeite 
e doure o peixe por 1,5 
minutos de cada lado.
• Fatie cada lombo em três 
antes de servir.

Molho
• Numa panela antiaderente, 
coloque o açúcar e deixe 
derreter no fogo baixo até 
ficar com a cor âmbar.
• Coloque a água e dissolva 
o caramelo, mexendo 
constantemente.
• Adicione o gengibre, o 
pimentão, a pimenta e o 
alho-poró. Deixe reduzir pela 
metade.

Rendimento: 4 porções

Livro sobre alimentos 
funcionais promete ser 
aliado da saúde

Muito se fala atualmente 
nas mídias sociais e na 

internet sobre a alimentação 
funcional. Além de tema de 
inúmeras pesquisas, esse “novo” 
estilo de vida tem ganhado cada 
vez mais adeptos. Entre celebri-
dades e pessoas comuns, muitos 
têm o mesmo objetivo: abrir 
mão de produtos industrializa-
dos comprometidos pela adi-
ção de conservantes, corantes, 
aromatizantes, glutamato mo-
nossódico, óleos hidrogenados 
e material genético não natural 
que alteram e/ou destroem as 
enzimas naturais, os ácidos gra-
xos, as vitaminas e os minerais.

Os alimentos funcionais, 
chamados também de medica-
mentos naturais, fazem parte 
de uma nova concepção de ali-
mentos, lançada no Japão na 
década de 1980, por meio de 
um programa de governo que 
tinha como objetivo o desen-
volvimento de alimentos sau-
dáveis para uma população que 
envelhecia, porém apresentava 
grande expectativa de vida.

O aumento da consciência 
dos consumidores que desejam 
melhorar sua qualidade de vida 
e optam por um estilo de vida 
saudável fez com que a chef de 
cozinha ítalo-brasileira, Letícia 
Vilardo, e a médica especialista 
em medicina preventiva e inte-
grativa, Dayse Caldeira, unis-
sem suas expertises e lançassem 
o livro Alimentos Funcionais - 
A Prevenção Começa Na Mesa, 
publicado pelo selo Vital, per-
tencente à editora Pandorga.

O livro discorre sobre os 
alimentos saudáveis, suas pro-

priedades e seus benefícios para 
a saúde incentivando os leitores 
- através das receitas elaboradas 
pela chef Letícia - a criarem 
pratos livres de antinutrientes, 
substituindo alimentos nocivos 
por outros mais saudáveis, sem 
ter que abrir mão do sabor. 

“O fato de trabalhar com 
gastronomia sempre me fez 
enxergar o alimento de modo 
peculiar. Na verdade, quando 
observo determinado alimento, 
seja ele um tomate ou um pe-
daço de carne, reflito no trajeto 
que ele percorreu para chegar às 
minhas mãos, não só da horta 
à mesa, mas no aspecto históri-
co de como aquele alimento se 
disseminou e passou a compor 
nosso cenário alimentar. Outro 
aspecto importante é o sabor, 
sua textura, a maneira que se 
comporta no palato, combina-
do com este ou aquele ingre-
diente. Chamo este processo de 
interpretação do alimento”, diz 
a chef Letícia Virado.

“A saúde começa com as 
suas escolhas alimentares. Mu-
dar os hábitos é mais do que 
cuidar de uma doença, é pre-
venção. Ao saber disso, por que 
comer certos alimentos se eles 
podem fazer mal? A questão 
não é deixar de comer, é saber 
escolher os alimentos certos 
que, além de alimentar, são sau-
dáveis e cuidarão do organismo. 
Esses benefícios irão refletir em 
todo o corpo e a mente. Devido 
a essa preocupação com a saúde 
e o objetivo de prevenir e tratar 
doenças, surge o interesse por 
consumir os alimentos funcio-
nais”, exclarece a especialista.

A obra aborda os benefícios de uma dieta 
saudável para corpo e a mente

DANIEL VIVONA

www.jornalentreposto.com.br

A informação em tempo real 

garante agilidade  na tomada de decisões. 

Acompanhe as últimas notícias no Portal JE.
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