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vendas de caminhões  novos, em 2017, tiveram resultados melhores que o ano 
anterior  e as principais montadoras estão otimistas para este ano
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É com uma grande satisfação 
que começamos 2018 com a ex-
pectativa animadora para o setor. 
O Entreposto completará este 
ano, 18 anos de existência. Uma 
data para se comemorar, pois, são 
poucos que conseguem se manter 
ao longo do tempo cobrindo de 
forma minuciosa as informações 
do agronegócio. “A revista não 
só contribui na divulgação de in-
formações relevantes para o setor, 
como valoriza e fortalece as cadeias 
produtivas e todos os profissionais 
envolvidos nesse processo – do 

agricultor ao comerciante do va-
rejo. Com linguagem leve e visual 
moderno, o Entreposto consegue 
atingir todas as regiões do País com 
a diversidade de temas abordados”, 
é o que menciona Gilson Fantin, 
prefeito de Registro-SP. 

O Entreposto tenta suprir as 
necessidades do mercado, trazen-
do balanços técnicos, entrevistas, 
artigos científicos com professores, 
técnicos e outros profissionais da 
área, além de uma cobertura com-
pleta sobre o tema do agro. 

“Este jornal tem um conjun-

to de dados importantes, tabelas 
e entrevistas com pessoas chaves, 
protagonistas da história da CE-
AGESP. É importantíssima a pre-
sença de um jornal como este para 
nós pesquisadores”, disse a profes-
sora da USP, Sueli Castro.

Concepção compartilhada 
também pelos os que trabalham 
na Central de Abastecimento de 
São Paulo. “Eu acho que ficou 
bem ilustrativo, pois, o jornal tem 
aberto bastante o campo, explora-
do bem as reportagens. Eu tenho 
gostado, eu tenho lido todo o mês, 

porque, o jornal tem se tornado 
as matérias abrangendo bem os 
assuntos em questão”. Carlos Edu-
ardo Haiek, proprietário da Joraik 
Frutas.

Uma de nossas missões é trazer 
aos leitores informações que en-
volvem o maior mercado atacadis-
ta da América Latina e o terceiro 
maior do mundo, a CEAGESP. 
Ano novo, vida nova!

Guilherme Araujo
Jornalista

E DEZEMBRO 
CHEGOU!

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO





o setor 
chegou a 

emplacar 51,9 mil 
unidades, em 

2017
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A economia brasileira 
está conseguindo um 
fôlego para sair des-
sa recessão, que não 

só atinge aqui, mas também os 
demais países. O segmento de 
caminhões, por exemplo, vem 
mostrando ao longo do tempo 
que está retomando com a eco-
nomia aquecida do País. Cenário 
bem diferente do que aconteceu 
há dois anos, com vendas baixas 
para o setor. Segundo os dados 
da Anfavea - Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, em 2016, foram 
no total 50.562 unidades ven-
didas, uma redução de 29,4%, 
em relação ao ano anterior. Isso 
porque, em 2015, a comerciali-
zação de caminhões novos foi de 
71.655. 

Entretanto, números que 
nem se comparam com o ano 
de 2011, onde a categoria con-
seguiu uma marca importante de 
172.870 veículos emplacados. Só 
pra se ter uma ideia, foi o melhor 
resultado obtido na história. 

Depois dessa oscilação, o 
mercado automobilístico, final-
mente, voltou a crescer. No ano 
passado, o balanço foi positivo 
para o momento que o Brasil 
está passando. Em 2017, o setor 
chegou a emplacar 51,9 mil uni-
dades. 

“A conjuntura macroeconô-
mica indica cenário otimista, pois 
a inflação em baixa, câmbio está-
vel e expectativa de crescimento 

do PIB possibilitam a retomada 
da confiança do consumidor e 
do investidor. Mesmo sendo um 
ano com eleições e uma reforma 
previdenciária a ser aprovada, 
2018 deve seguir rumo crescente 
na economia e na indústria auto-
mobilística”, é o que espera para 
este ano o presidente da Anfavea, 
Antonio Megale.

O destaque mesmo ficou por 
conta da exportação, foram 28,3 
mil unidades vendidas ao mer-
cado externo. É o maior desde 
2009, entretanto, o resultado já 
era o esperado, sendo que no pri-
meiro semestre do ano passado, 
por exemplo, em relação com 
o mesmo período de 2016, en-
quanto os veículos para o exterior 
conseguiu um avanço de 47,4%, 
os produtos para o cenário nacio-
nal teve um declínio de 14,1%. 

“Esse crescimento nas expor-
tações veio para ficar. As monta-
doras estão de olho no mercado 
externo, os acordos comerciais 
com outros países estão avançan-
do e, com isso, estamos subindo 
degraus no ranking de itens mais 
exportados dentro do resultado 
da balança comercial”, analisou 
Antonio Megale.

Quem pode chegar de vez em 
plena expansão para as compras 
de caminhões produzidos no 
Brasil é o Oriente Médio. Mes-
mo tendo os países da América 
Latina como os principais com-
pradores pelas montadoras, em 
breve, aumentará as expectati-

vas para esta região. “O Oriente 
Médio tem um grande poten-
cial, nós já chegamos a exportar 
muito para lá no passado. Mas 
ainda precisamos ocupar espaço 
na América Latina, existem mer-
cados muito interessantes e com 
grande crescimento, como a Co-
lômbia e o Chile. Claro que, em 
paralelo, seguiremos negociando 
com outros países”, disse Megale.

De acordo com os dados do 
Ministério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços (MDIC), 
em 2017, a indústria automotiva 
chegou a exportar o equivalente 
a US$ 372,9 milhões para os pa-
íses árabes. O resultado foi 0,3% 
superior ao de 2016. Arábia Sau-
dita, Catar e Emirados Árabes 
Unidos foram os principais des-
tinos do setor.

Vale ressaltar que não somen-
te a comercialização teve um re-
sultado positivo, como também 
a produção de caminhões. Em 
2017, foram produzidas 82.887 
unidades, cerca de 20 mil a mais 
que o ano anterior, tendo um 
crescimento de aproximadamen-
te de 37%.

A Fenatran, que aconteceu 
em outubro do ano passado, é 
a maior e mais completa vitrine 
de soluções integradas para toda 
cadeia do Transporte Rodoviário 
de Cargas da América Latina, e 
serviu como termômetro para 
2018. Em sua 21ª edição, segun-
do a organizadora, mais de 60 
mil visitantes vindos de 27 esta-

dos do Brasil e de 61 países mar-
caram presença nos cinco dias 
de evento. Cerca de 350 marcas 
apresentaram seus produtos e 
serviços.

“A Fenatran consolidou o 
movimento de recuperação que 
a indústria está experimentando 
nos últimos meses. O ambiente 
de negócios estava mais forte o 
que permitiu a realização de tan-
tos negócios,” declarou Alcides 
Braga, presidente ANFIR - As-
sociação Nacional Fabricantes de 
Implementos Rodoviários.

Já o presidente da Fenabrave - 
Federação Nacional da Distribui-
ção de Veículos, Alarico Assump-
ção Júnior destacou as diversas 
maneiras disponíveis no mercado 
para adquirir um modelo, inde-
pendente se seja novo ou semi-
novo. “O aumento da oferta de 
crédito também tem impulsio-
nado o crescimento do mercado 
em geral e incentivado o cliente 
a efetivar sua compra”, analisou 
o presidente.

Outro fator importante é 
que os bancos das montadoras 
e de instituições independentes, 
por exemplo, liberaram, de ja-
neiro a novembro de 2017, algo 
próximo de 89 bilhões para as 
operações de Crédito Direto ao 
Consumidor e leasing. Isso re-
presentou um aumento de 24% 
em 12 meses, é o que aponta os 
dados levantados pela Associação 
Nacional das Empresas Financei-
ras das Montadoras.

DE VoLTa CoM o PÉ no aCELERaDoR

GuiLhERME aRaujo

vendas de caminhões  novos, em 2017, tiveram resultados melhores que o ano anterior  e 
as principais montadoras estão otimistas para este ano

 Os acordos 
comerciais com 
outros países estão 
avançando e, com 
isso, estamos subindo 
degraus no ranking de 
itens mais exportados 
dentro do resultado da 
balança comercial   

presidente da Anfavea, 
Antonio Megale
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VEja o DEsEMPEnho DE 2017 Das MonTaDoRas
A Mercedes-Benz foi a montado-
ra que mais vendeu caminhões, 
em 2017. No total foram 15.126 
unidades, 164 a mais que 2016. 
Ela possui cerca de 29% de par-
ticipação do setor. Além disso, 
conseguiu com que a Sprinter 
415 fosse a mais vendida, na ca-
tegoria dos semileves, com 1.427 
veículos. 

Enquanto a Volkswagen, no 
segmento dos leves, obteve a fa-
çanha de ocupar a primeira e a 
segunda posição, com os VW 
8.160 e VW 10.160, respecti-
vamente. Ainda posicionou, no 
mercado, a primeira colocação 
dos mais vendidos dos semipesa-
dos, com VW 24.280.

A Ford, por sua vez, assim 

como as outras fabricantes, teve 
um resultado melhor em 2017, 
em relação ao ano anterior. Sen-
do que não é a primeira vez, que 
ela consegue ser líder na cate-
goria dos médios, agora com o 
Cargo 1119. Foram mais de mil 
unidades emplacadas no ano. Em 
outras categorias, por exemplo, a 
fábrica americana se manteve nas 
três primeiras posições, como no 
caso dos semileves e leves. 

Já com o R440, a Scania teve 
o caminhão mais vendido do 
ano, no segmento dos pesados, 
com mais de 3 mil unidades. No 
total, a montadora sueca, comer-
cializou 5.751 veículos. Números 
bem superiores a 2016, quando a 
fábrica conseguiu 4.245. Man-

tendo na categoria dos pesados, a 
Volvo, outra sueca, domina com 
23,64% do setor. Tanto que a 
empresa  colocou na segunda e 
na terceira posição os modelos 
FH 540 com 2.008 unidades, 
FH 460 com 1.956 e na décima 
colocação com o FH 500.

O feito da DAF foi surpreen-
dente, ela foi a que mais cresceu 
em 2017, na comparação ao ano 
anterior. Isso porque, em 2016, 
a fábrica holandesa tinha comer-
cializado 673 veículos e no ano 
passado, ela chegou a vender 
1.048 caminhões. O aumento 
obtido foi 64,21% em um ano. 
A melhor posição foi a quarta 
colocação nos pesados, com o 
XF105.

Fonte: FenaBrave

VENDAS ANUAIS DAS PRINCIPAIS MONTADORAS

2017

15.126

14.213

  7.804

  5.953

  5.751

  1.951

  1.048

2016

14.962

13.690

  7.757

  5.614

  4.245

  2.573

     673

2015

19.161

19.543

12.923

  8.349

  5.224

  4.492

     443

2014

34.299

36.157

19.596

19.708

14.110

   8.793

      240

2013

36.821

40.832

20.406

20.730

19.660

11.472

-

2012

33.058

41.422

21.780

15.877

11.076

10.340

-

2011

39.837

50.824

30.345

19.066

13.482

14.154

-

CAMINhõES

MERCEDES

MAN/VW

FORD

VOLVO

SCANIA

IVECO

DAF

 Há onze anos consecutivos 
temos o caminhão mais vendido do 
Brasil. Estamos no topo do mercado 
brasileiro e sempre de forma 
responsável, assegurando o futuro 
de nossa rede de concessionários, 
fornecedores e principalmente 
encantando os consumidores   

Roberto Cortes, presidente e CEO da MAN 
Latin America

 Além de retomar a liderança, com 
36,7% de participação de mercado 
e 6.327 unidades emplacadas em 
2017, fomos a única marca entre os 
principais concorrentes a registrar 
crescimento no volume de vendas 
em relação ao ano anterior, 31% a 
mais, enquanto o mercado como um 
todo teve queda de 5%”   

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-
Benz do Brasil e CEO América Latina

DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA NO MERCADO
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com a economia aquecida, funcionários de diversas montadoras estão saindo do layoff

Consequência da economia aqueci-
da é que as principais montadoras 
já estão trazendo novamente os 
funcionários que estavam em pe-

ríodo de Layoff, ou seja, suspensão tempo-
rária de contrato.

O Layoff foi uma das medidas adota-
das pelas grandes montadoras no País para 
não demitir, em grande massa, os funcio-
nários. Criado em 2001, para enfrentar 
situações econômicas complicadas, com o 
aval dos sindicatos, ela foi utilizada forte-
mente, durante o período de recessão, en-
tre 2015 e 2017.  Por causa da crise que 
atingiu todos os setores, as vendas de ca-
minhões sofreram baixas consideráveis. 

“Há uma melhora evidente e continu-
ada nos últimos meses e provavelmente 
continuaremos vendo a redução da ociosi-
dade nas fábricas”, diz Dan Ioschpe, presi-
dente do Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos Automo-
tores (Sindipeças).

Já no caso da fábrica da Mercedes, lo-
calizada em São Bernardo do Campo, na 
região do Grande do ABC paulista, no 
momento, ela conta com 7 mil emprega-
dos e opera em um turno completo. 

A montadora interrompeu o Layoff, 
em setembro do ano passado, antes do 
previsto que era para o mês de dezembro 
do mesmo ano. Segundo a assessoria de 
imprensa da Companhia alemã, 120 co-
laboradores retornaram aos seus postos 
de trabalho. Recentemente, a Mercedes 
anunciou a abertura de 266 vagas para 
contratação.

“Estamos sentindo que, mesmo lenta, 
a economia está dando sinais de recupe-

ração. Diariamente, estamos recebendo 
novos pedidos de clientes para a compra 
de caminhões e ônibus. Por essa razão, 
sentimos a necessidade de ampliar o nosso 
quadro de colaboradores”, afirma Philipp 
Schiemer, presidente da Mercedes-Benz 
do Brasil e CEO América Latina.

Já a MAN Latin America, fabricante 
de caminhões da MAN e da Volkswagen, 
voltou a operar normalmente em turno de 
produção desde julho, deixando de parti-
cipar do PSE - Programa Seguro – Empre-
go. Em relação a contratações, a fabricante 
trouxe todos os funcionários que estavam 
em layoff.

“Durante os oito meses em que meu 
contrato de trabalho foi suspenso, fiz um 
curso de capacitação e, quando retornei à 
empresa, assumi novas responsabilidades. 
Mudei de área, o que resultou em bastante 
aprendizado e outros desafios. Ao longo de 
2017, observei o mercado gradativamente 
melhorando, reagindo, e agora as perspec-
tivas são bem mais positivas. Estou otimis-
ta e cada vez mais confiante nessa retoma-
da da economia brasileira,” disse Cláudio 
Henrique Costa, analista da MAN Latin 
America.

Hoje, a montadora conta com 3.500 
funcionários. Sendo que no último tri-
mestre de 2017, mais 300 vagas de traba-
lho foram preenchidas, em seu complexo 
industrial em Resende no Rio de Janeiro.  
“Estamos confiantes de que as economias 
do Brasil e da América Latina continuarão 
a sua curva de retomada para os próximos 
meses e anos. Mantivemos nossos investi-
mentos, que culminam agora com o lan-
çamento da nova família Delivery, nos le-

vando a novos segmentos de mercados. E 
já iniciamos um novo ciclo de aportes, que 
somarão mais R$ 1,5 bilhão até 2021”, 
afirma Roberto Cortes, presidente e CEO 
da MAN Latin America.

A Scania, atualmente, possui 3.700 co-
laboradores em São Bernardo do Campo, 
sua única fábrica no Brasil, e a primeira 
fora da Suécia. A fábrica emitiu uma nota 
a Entreposto esclarecendo que em ne-
nhum momento, a montadora anunciou 
demissões ou programa de layoff. Tudo 
em razão de possuir um sistema global de 
produção, que garante a oferta do mesmo 
produto em todo mundo e flexibilidade 
para a empresa direcionar seus volumes de 
acordo com a capacidade de cada planta e 
as condições de mercado. 

O JE entrevistou para esta edição de 
janeiro, o gerente de Inteligência de Mer-
cado e Suporte ao Cliente da IVECO para 
a América Latina, Bernardo Pereira. Refe-
rente à utilização desse mecanismo de sus-
pender os contratos ou de desligamento, 
ele ressalta sobre a influência da econômi-
ca do País.  

“O complexo industrial da Iveco em 
Sete Lagoas não está imune aos efeitos da 
economia, assim como acontece com to-
das as fabricantes do mercado. Por isso es-
tamos sempre em contato com o sindicato 
para encontrar os melhores meios para 
equalizar a nossa produção à demanda de 
mercado, com o intuito claro de preservar 
os postos de trabalho. Não descartamos a 
adoção de nenhum mecanismo previsto 
em lei para este fim, mas, no momento, 
não há previsão de paralisação ou medida 
congênere”, conclui Bernardo Pereira.

LAYOFF

inDÚsTRia auToMoBiLÍsTiCa VoLTa GERaR EMPREGo

 Ao longo de 2017, 
observei o mercado 
gradativamente melhorando, 
reagindo, e agora as 
perspectivas são bem mais 
positivas   

Cláudio Henrique Costa, analista da 
MAN Latin America



12 eNTRePOsTO  I  janeiro / 2018 | www.eNTRePOsTONews.cOM.bR capa

De acordo com Wellington 
Damasceno, diretor-
executivo do Sindicato 
dos Metalúrgicos do 
ABC, as exportações e o 
agronegócio ajudaram a 
cobrir parte da ociosidade 
nas fábricas atualmente. 
Para Roberto Cortes, 
presidente e CEO da MAN 
Latin America, o setor 
rural tem um destaque 
importante, já que a 
logística dos produtos, 
ainda mais do hortifrúti é 
realizada pelas estradas 
que cortam o País de Norte 
a Sul. 
“O agronegócio é um 
dos segmentos mais 
promissores para o 
mercado de caminhões. 
O campo está em pleno 
desenvolvimento e 
demanda investimentos 
em tecnologia, 
incluindo distribuição, 
o que impulsiona os 
extrapesados”, esclareceu 
Roberto Cortes.

Pensamento também 
compartilhado pelo 
Roberto Barral, diretor da 
Scania no Brasil. Isso se 
deve, porque, grande parte 
das vendas de caminhões 
da Companhia sueca é 
destinada fortemente ao 
agro. “O agronegócio 
é um setores de maior 
importância nas vendas 

de caminhões. Para a 
Scania, sempre foi e 
sempre será. Para se ter 
ideia desta força dentro 
da marca, em 2017, de 
todos os caminhões 
Scania vendidos 23% 
foi para clientes do 
agronegócio. O cliente 
do agronegócio busca 
um caminhão rentável e 
econômico para o ajudar a 
manter suas margens de 
lucratividade”, comentou 
Roberto Barral.

A Ford, por exemplo, no 
ano passado, venceu 
o prêmio “Top of Mind 
Rural 2017” na categoria 
Caminhões Leves, como 
a marca mais lembrada 
pelos consumidores do 
agronegócio. “É uma 
grande satisfação 
receber este prêmio, 
um reconhecimento da 
confiança e qualidade 
dos caminhões Ford por 
parte dos produtores 
rurais, que os utilizam 
como ferramenta do dia a 
dia no seu negócio nesse 
segmento altamente 
disputado”, diz Guilherme 
Teles, gerente de Marketing 
da Ford Caminhões. 

A premiação acontece 
desde 2003, sendo 
realizada, anualmente, pela 
Revista Rural.

Já no maior mercado 
atacadista da América 
Latina e o terceiro maior 
do mundo, a CEAGESP, 
por dia passam mais de 12 
mil veículos. As empresas 
utilizam frotas próprias 
e terceirizadas. São 
caminhões que fazem o 
abastecimento de FLVs – 
Frutas, Legumes e Verduras 
no Brasil todo. 
Muitas mercadorias, 
também vêm de fora, 
principalmente da 
Argentina e do Uruguai. É o 
caso da empresa Difar, que 
está há mais de 20 anos 
comercializando produtos 
nacionais e importados. 
Recentemente, o 
empreendimento adquiriu 
um caminhão novo para 
realização do percurso 
internacional.
“A necessidade de possuir 
mais um caminhão foi 
para atender a nossa 
demanda. Ele é um 
caminhão que faz uma 
média melhor. Além de 
ser muito macio, ele tem 
um belo de um motor. 
A estrutura dele é bem 
robusta”, esclarece, o 
proprietário Antônio 
Donizete José, mais 
conhecido no mercado 
como “Toninho”, que está 
renovando a frota da 
Companhia.

AgRONegócIO É UM dOs gRANdes 
ResPONsÁveIs NAs veNdAs de cAMINHÕes

Não foram somente os ca-
minhões que obtiveram resul-
tados positivos para o setor 
automobilístico. O segmento, 
que é classificado pelas Pick
-Ups: grandes e pequenas; e os 
furgões também nesses dois ta-
manhos, tiveram as vendas, em 
geral, dos comerciais leves, um 
crescimento significativo no 
ano passado. 

Em 2017, por exemplo, fo-
ram comercializadas, no total, 
319.890 unidades, 6,5% a mais 
em relação aos números de 2016. 
Tendo os veículos da Fiat pos-
suindo cerca de 37,57% de mer-
cado. A fabricante italiana colo-
cou os três modelos entre os 10 
mais vendidos do segmento. A 
Strada ficou em primeiro lugar, 
na categoria das Pick-Ups peque-
nas e também no cenário geral, 
chegando a vender, de janeiro a 
dezembro, 54.870.  Já a Toro, 
outro modelo da Fiat, conseguiu 
a segunda posição do quadro ge-
ral, tendo um resultado muito 
próximo ao Strada, com 50.723 
unidades. Já na categoria dos 
grandes, ela ocupou a primeira 
colocação. 

“A FCA é a empresa do setor 
que mais investiu no Brasil nos 
últimos anos e a liderança tão 
destacada entre os comerciais 
leves no ano passado é um dos 

bons frutos que colhemos. Agora 
em 2018, vamos continuar acele-
rando com o lançamento da nova 
geração do Fiat Ducato, que terá 
ainda mais versatilidade, confor-
to, qualidade e tecnologia”, co-
mentou Sergio Ferreira, diretor 
comercial da Fiat Chrysler Auto-
móveis.

Já a Saveiro da Volkswagen 
conseguiu, em 2017, ficar entre 
os mais vendidos no ano. Foram 
mais de 42 mil unidades empla-
cadas, o que a colocou na terceira 
posição no cenário geral. Já na 
categoria dos leves, ela subiu para 
a segunda colocação.

Entre janeiro e dezembro de 
2017, a Hilux manteve a lideran-
ça de mercado com 34.354 uni-
dades comercializadas. Este total 
representa 31,6% das vendas de 
todo o segmento de picapes mé-
dias vendidas no País. O volume 
é 1,2% superior ao registrado em 
igual período do ano anterior.

No segmento de furgões com 
até 3,5 toneladas de Peso Bruto 
Total, a categoria conseguiu a 
comercialização total de 18.587 
unidades vendidas. Um cresci-
mento de 5,88%, em relação ao 
ano de 2016. Em primeiro lugar 
ficou Master da Renault, com 
6.171 veículos. Em seguida, fica-
ram a HR da Hyundai e a Iveco 
Daily.  

COMERCiAl lEvE 
tAMBéM OBtEvE 
DEstAqUE nO AnO

em 2017, foram vendidas mais de 319.890 
unidades 6,5% a mais que 2016
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A empresa é uma das referências no 
segmento. Sendo que ela é líder no setor 
de equipamentos de refrigeração para 
transporte no mundo todo. Pratica-
mente, grande parte dos caminhões que 
chegam a abastecer, o maior mercado 
atacadista da América Latina e o terceiro 
maior do mundo, a CEAGESP, são equi-
pados pelos produtos da Thermo King.

Só para ter uma ideia, segundo a 
Companhia de Abastecimento de São 
Paulo, por dia, mais de 12 mil veículos 
trafegam pelo Entreposto Paulista. Ro-
berto Hira é Coordenador de Planeja-
mento de Vendas e Operações da Ther-
mo King Brasil. Ele lidera as atividades 
de planejamento de demanda e projetos 
de apoio às vendas, através do relaciona-
mento com as áreas de Logística.

Roberto fez uma analisa da quan-
tidade de caminhões que possuem re-
frigeração por aqui, comparando com 
a de outros países. “Hoje eu diria que 
são aproximadamente 60 mil caminhões 
frigorificados no País. Porém, se compa-
rarmos com o Chile, que é um país que 
tem um mercado de hortifrúti mais bem 
qualificado, a nossa frota, em percentu-

al, é bem menor. Se compararmos, ain-
da, com a Europa, por exemplo, a dife-
rença é ainda maior. Na Espanha, cerca 
de 1/3 dos cerca de 400 mil caminhões 
são frigorificados” esclarece Hira.

Recentemente, em outubro, deste 
ano, aconteceu a Fenatran 2017, que é 
um evento que ocorre a cada dois anos e 
está em sua 21ª edição. É a maior e mais 
completa vitrine de soluções integradas 
para toda cadeia do Transporte Rodo-
viário de Cargas da América Latina. A 
Thermo King esteve presente com um 
estande demonstrando as últimas novi-
dades do setor.

Os tratores Agrale entram 2018 de 
“roupa nova”. Toda a linha produzida a 
partir de janeiro de 2018 terá suas co-
res unificadas. A estratégia é fortalecer a 
identidade da marca e visualização dos 
tratores no campo. Os modelos sairão 
de fábrica na cor prata com detalhes em 
vermelho, e serão os únicos do mercado 
a utilizar pintura metálica com padrão 
automotivo, característica que propor-
cionará maior durabilidade e resistência 
à pintura. 

A nova linha é apresentada com o 
slogan Tradição Que se Renova, que re-
sume a força e o dinamismo da Agrale 
no segmento Agrícola, onde atua há 55 

anos – completados dia 14 de dezembro. 
O novo padrão proporcionará me-

lhor visibilidade da Agrale no campo, 
pois as cores do conjunto são exclusivas, 
tanto no mercado brasileiro como mun-
dial.

Segundo Edson Martins, Diretor de 
Vendas da Agrale, “a definição das novas 
cores foi baseada em pesquisas de merca-
do que subsidiaram a nossa decisão”. A 
cor Prata representa tecnologia e solidez 
e o vermelho transmite força e espírito 
guerreiro. “Estamos aproveitando as co-
memorações dos 55 anos da marca, para 
apresentar o novo padrão de cores”, des-
taca o executivo.

ThERMo KinG É uMa Das PRinCiPais 
no sEToR DE REFRiGERaÇÃo

aGRaLE aPREsEnTa a Linha DE 
TRaToREs 2018 CoM noVas CoREs

indústria
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PELa sEGunDa VEZ: MERCEDEs É LÍDER 
DE VEnDas DE CaMinhÕEs

depois de um período complicado, as grandes montadoras têm motivos de 
sobra para comemorar. isso porque, 2017, as vendas de caminhões superou o 
balanço do ano anterior. com a economia brasileira aquecida novamente, as 
principais fabricantes estão otimistas para este ano e a previsão é que 2018 
seja ainda melhor. 
com mais de 29% de marketing share e possuindo diversas de linhas de 
veículos, como os mais vendidos no país, a mercedes teve um destaque muito 
importante para o setor. um exemplo foi o resultado obtido na categoria dos 
semileves: a sprinter 415 foi a mais vendida, com 1.427 unidades.
por isso, o entreposto conversou com o roberto leoncini, vice-presidente de 
vendas, marketing e peças & serviços caminhões e Ônibus da mercedes – 
benz para saber como a empresa atuou no ano passado para continuar líder 
no segmento. 
“a mercedes-benz oferece ao mercado a mais completa e abrangente linha de 
caminhões, o que envolve os leves e o médio accelo, os médios e semipesados 
atego e os extrapesados axor e actros. esta linha oferece diversos modelos 
para os operadores da ceagesp, tanto para aqueles que buscam as produções 
no campo, nas cooperativas e nos centros de distribuição, como para os que 
levam os produtos das centrais de abastecimento aos diversos pontos de 
venda nas cidades.”

 Nos últimos anos, a 
Empresa tem participado, 
principalmente, de eventos 
voltados aos motoristas e 
caminhoneiros e aos setores 
do agronegócio e de logística. 
Em 2018, continuaremos com 
a nossa meta de estar onde os 
motoristas estiverem, em todas 
as regiões do País   

E - A Mercedes-Benz foi a monta-
dora que mais vendeu caminhões 
nos últimos dois anos e 2017, as 
vendas foram bem melhores que 
2016, o que esperar de 2018?
Roberto Leoncini - Para 2018, 
estamos prevendo um aumento 
significativo nas vendas de ca-
minhões no mercado brasileiro. 
Temos estratégia de crescimento 
de vendas para todos os segmen-
tos de caminhões. E continuamos 
atentos às demandas do mercado 
e wentregando soluções cada vez 
mais rentáveis aos clientes, o que 
inclui peças, serviços, conectivida-
de e serviços financeiros. 
Grande exemplo disso são os 30 
novos recursos de tecnologia, con-
forto, segurança, desempenho e 
economia para as famílias Accelo, 
Atego, Axor e Actros que lançamos 
na Fenatran e que serão entregues 
aos clientes a partir desse ano. Se 
as estradas pedirem, a Mercedes
-Benz estará preparada para criar 
e oferecer.

E - De acordo com os dados da 
Anfavea, as exportações de cami-
nhões tiveram um destaque im-
portante. Quais são os principais 
modelos exportados e qual é o 
principal destino?
Roberto Leoncini - A Mercedes
-Benz do Brasil é a maior exporta-
dora de veículos comerciais do País, 
atendendo cerca de 50 países de 
vários continentes. Em 2017, foram 

mais de 14.000 unidades exporta-
das entre caminhões e ônibus. No 
caso dos caminhões, foram expor-
tados mais de 7.900 caminhões, o 
que proporcionou um aumento de 
25% em relação a 2016. Argentina 
e Chile são os principais destinos 
dos caminhões fabricados no Bra-
sil. Entre os modelos mais vendidos 
estão o Atego 1726 e o Accelo 815.

E - No ano passado, vocês estive-
ram na Fenatran 2017. Para este 
ano, vocês participarão de quais 
eventos para o setor?
Roberto Leoncini - Nos últimos 
anos, a Empresa tem participado, 
principalmente, de eventos volta-
dos aos motoristas e caminhonei-
ros e aos setores do agronegócio 
e de logística. Em 2018, continua-
remos com a nossa meta de estar 
onde os motoristas estiverem, em 
todas as regiões do País.

E - A economia brasileira está 
melhorando e podemos ver, por 
exemplo, as vendas de caminhões 
novos tendo uma melhora signifi-
cante em relação ao ano de 2016. 
Para continuar com a economia 
aquecida e com a renovação de 
frotas, a Mercedes-Benz tem al-
gum tipo de Banco de Crédito ou 
Linhas de Financiamento?
Roberto Leoncini - A solução 
completa que a Mercedes-Benz 
oferece aos seus clientes, seja para 
empresas de transporte, como 

também para os transportadores 
autônomos, inclui as atrativas op-
ções de financiamento oferecidas 
pelo Banco Mercedes-Benz e pelo 
Consórcio Mercedes-Benz. 
Além disso, a unidade de semino-
vos SelecTrucks viabiliza negócios 
para os clientes, que podem utili-
zar caminhões usados na troca por 
um zero km ou um modelo mais 
novo.

E - Recentemente, vocês firmaram 
uma parceria com uma empresa 
que atua com aplicativo de carga. 
Como que isso funciona na prática?
Roberto Leoncini - A Mercedes
-Benz é parceira do TruckPad des-
de julho de 2016. A intensificação 
dessa parceria, por meio da socie-
dade com a empresa gestora da 
ferramenta, permite que a Merce-
des-Benz potencialize ainda mais 
o seu relacionamento com os mo-
toristas de caminhão. O contato 24 
horas com os caminhoneiros abre 
inúmeras oportunidades para al-
cançarmos esse objetivo.
Essa sociedade (Mercedes-Benz 
e TruckPad) tem tudo a ver com a 
filosofia “As estradas falam. A Mer-
cedes-Benz ouve” e o aplicativo é 
a ferramenta que operacionaliza a 
captação das opiniões e sugestões 
dos caminhoneiros nas estradas e 
faz a interface com a marca, além 
de ser um canal onde os caminho-
neiros podem, no conforto de sua 
cabina do caminhão, comprar peças 

e serviços online.

E - Na Ceagesp, por dia, chegam 
a trafegar mais de 12 mil veículos. 
Eles abastecem o Brasil inteiro, 
além de frotas que vêm de outros 
países. Para o permissionário ou 
empresário que atua na terceiri-
zação de caminhões, qual seria o 
melhor modelo que adequaria às 
necessidades do Entreposto?
Roberto Leoncini - A Mercedes
-Benz oferece ao mercado a mais 
completa e abrangente linha de ca-
minhões, o que envolve os leves e 
o médio Accelo, os médios e semi-
pesados Atego e os extrapesados 
Axor e Actros. Esta linha oferece 
diversos modelos para os operado-
res da Ceagesp, tanto para aqueles 
que buscam as produções no cam-
po, nas cooperativas e nos centros 
de distribuição, como para os que 
levam os produtos das centrais de 
abastecimento aos diversos pontos 
de venda nas cidades. 
Como oferecemos uma solução 
para cada necessidade, o ideal é 
que o permissionário ou empresá-
rio entre em contato conosco para 
desenharmos o pacote produto + 
serviços que traga mais rentabi-
lidade para o negócio dele. Além 
disso, a Mercedes-Benz oferece 
aos transportadores que atuam na 
Ceagesp os furgões e chassis com 
cabine da linha Sprinter, que se 
destacam especialmente na distri-
buição urbana.
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Mesmo com toda a tec-
nologia disponível que co-
labora com a agricultura 
no País, alguns fatores do 
tempo e do clima ainda são 
imprescindíveis para cada 
cultura. 

Algumas precisam, por 
exemplo, de chuvas cons-
tantes e outras menos. 

O problema é quando há 
uma abundância no volume 
pluviométrico em uma só 
determinada região há um 
prejuízo enorme para os 
agricultores. 

O MAPA - Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, em 2016, 
teve que pagar a marca de 
R$ 1,3 bilhão em seguros. 
O principal motivo: que-
bras de safra decorrentes 
de adversidades climáticas 
provocadas pelo fenômeno 
climático El Niño. 

Em novembro do ano 
passado, na região de São 
Carlos, o volume recorde de 
chuva ocasionou em pre-
juízos para muitos produ-
tores. Em uma plantação 
de tomate, por exemplo, 
foram perdidos 800 pés, 
principalmente por conta 
de fungos que se desenvol-
vem com a umidade.

O verão começou ofi-
cialmente, no dia 21 de de-
zembro, às 14h28 e termi-
nará no dia 20 de março, às 
13h15. Segundo os especia-
listas do setor, a previsão é 
que esta estação seja bem 
chuvosa. 

Esta estação, os pre-
ços, por exemplo, da alface 
são mais elevados devido 
ao aumento do consumo 
atrelado a uma dificulda-
de maior para o agricultor 
cultivar pelo fato de a tem-

peratura ficar mais eleva-
da, uma vez que o clima é 
menos favorável ao cultivo 
dessa hortaliça. 

“É nessa época que ge-
ralmente a qualidade da 
alface produzida fica com-
prometida e os preços são 
elevados”, é o que explica 
o engenheiro agrônomo 
Roberto de Albuquerque 
Melo.

De acordo com as infor-
mações da Climatempo, a 
expectativa sobre o com-
portamento da chuva e da 
temperatura é maior em 
relação ao verão do que nas 
outras estações. 

A maior parte da chuva 
no Sudeste e no Centro-O-
este ocorrerá principal-
mente na primeira metade 
do verão. Excesso de calor 
deve ser destaque em feve-
reiro.

Por ano, são produzidas 
mais de 25 mil toneladas de 
cenouras, no País. Tendo 
como os principais produ-
tores os estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná e 
Bahia. 

De acordo com a Embra-
pa, a temperatura é o fator 
climático mais importante 
para a produção de raízes. 
Algo em torno de 10 a 15 ºC, 
já favorecem o alongamen-
to e o desenvolvimento de 
coloração característica, 
enquanto temperaturas su-
periores a 21ºC estimulam a 
formação de raízes curtas e 
de coloração deficiente. 

Por causa de fortes chu-
vas, nos meses de novem-
bro e dezembro do ano 
passado, a produção de 
cenoura ficou prejudicada. 
Com a intensidade pluvio-
métrica acima do normal 
para o período, as fazen-
das, por exemplo, em Minas 
Gerais, tiveram deformi-
dades nas raízes. Segundo 
produtores da região, elas 
apresentaram mela, nema-
toides e bifurcações, o que 

diminuiu o rendimento nas 
lavouras mineiras.

Uma saída para este 
problema climático seria a 
utilização de plantio de se-
mentes híbridas de verão. 
Elas são mais resistentes 
e apropriadas para o clima 
desta estação. 

De acordo com os co-
laboradores do Hortifruti/
Cepea, os preços tiveram 
média de R$ 25,00 a caixa, 
sendo 30% acima da co-
tação semanal, quando os 
produtores ainda colhiam 
da safra de inverno.

Já na Companhia de 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, a CEAGESP, 
segundo o levantamento 
realizado pela SEDES - Se-
ção de Economia e Desen-
volvimento, o preço médio, 
no mês de dezembro ficou 
por volta de 1,66 reais o kg. 
Em novembro, o preço era 
encontrado por R$2,04. En-
tretanto, através do Índice, 
divulgado, recentemente, 
em janeiro deste ano, a ce-
noura teve a alta dos pre-
ços, em 2017, de 26,5%.

CLiMa ELEVa o PREÇo 
Da CEnouRa

ChuVas inTEnsas TRaZEM 
PREjuÍZos aos aGRiCuLToREs

Preço disPara na Primeira 
quinzena de janeiro, devido a 
fortes chuvas na região
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A Ceagesp comer-
cializa diversos 
produtos horti-
f r u t i g r a n j e i ro s 

para todo o cenário na-
cional. Um dos itens, por 
exemplo, é do setor gran-
jeiro. Tanto ovos brancos 
quanto vermelhos são 
encontrados, nas empre-
sas localizadas nos Pavi-
lhões AM, em cartelas que 
variam de extragrande, 
grande e média.

Ressaltando que, o En-
treposto paulista fica em 
um espaço de mais de 700 
mil metros quadros e pos-
sui mais de 2 mil empresas 
atacadistas e varejistas. 

Uma maneira fácil de 
encontrar o comércio e 
os produtos é através do 
Anuário Entreposto. A ver-
são digital pode ser aces-
sada no site: www.anua-
rioentreposto.com.br.

De acordo com o balan-
ço realizado pelo Entre-
posto paulista, em 2017, as 

vendas de ovos tiveram a 
movimentação de mais de 
R$ 44,5 milhões, um au-
mento de 13% a mais em 
relação ao ano anterior. Fo-
ram mais de 12 mil tonela-
das, o que representou 3% 
do setor classificado como 
diverso, nele inclui outros 
alimentos como a batata, 
a cebola, o coco seco, o 
amendoim, o pinhão. Na 
primeira quinzena do mês 
de janeiro, na Companhia 
de Abastecimento, o pro-
duto permaneceu com os 
preços estáveis.

A cidade de Bastos é 
conhecida como a capital 
dos ovos e é uma das prin-
cipais fornecedoras para 
as empresas atacadista da 
CEAGESP. Além dos mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo, cidades de Minas 
Gerais e Espírito Santo 
também fornecem produ-
tos.

Já o Brasil exporta ovos 
para mais de 50 países, 

com remessas que che-
gam a US$ 110 milhões. 
De acordo com o último 
levantamento realizado, 
em 2016, foram mais de 39 
bilhões de unidades, o que 
coloca o País na sétima 
posição dos maiores pro-
dutores mundiais.

A expectativa para este 
ano é animadora, já que o 
mercado de exportação 
está em pleno vapor, isso 
porque, novos acordos co-
merciais foram firmados. A 
última parceria com a Áfri-
ca do Sul.

Segundo o Secretário 
de Relações Internacio-
nais do Agronegócio, Odil-
son Luiz Ribeiro e Silva, 
“a demanda sul-africana 
pelos ovos e produtos à 
base de ovos do Brasil, 
são resultado de décadas 
de pesquisa, investimen-
to e reconhecimento da 
excelência dos sistemas 
sanitário e produtivo bra-
sileiro”, disse.

vendas de ovos na ceagesp 
tÊm crescimento de 13%

O aumento desenfre-
ado da população urbana 
aliado à desaceleração do 
crescimento da popula-
ção rural vem resultando 
no aumento da taxa de 
urbanização e no declínio 
da saúde ambiental das 
cidades. 

Com isso, a agricul-
tura urbana vem sendo 
crescentemente utilizada 
por pessoas que buscam 
uma alimentação mais 
saudável, livre do uso de 
agrotóxicos. Desta for-
ma, a otimização desses 
espaços produtivos ur-
banos se torna indispen-
sável. Assim, uma planta 
que torne esses lugares 
mais produtivos, ocu-
pando até mesmo menos 
espaço, é uma alternativa 
muito válida.

Na Inglaterra, a 
empresa Thompson & 
Morgan desenvolveu 
uma planta conhecida 
como Tomato Ketchup 
’n’ FriesTM, que produz 
tomate cereja em sua 
parte aérea e batata 
inglesa na parte radicu-
lar por meio de método 
de enxertia, tornando 
possível a produção de 
dois alimentos em uma 
única planta reduzindo o 
espaço ocupado para a 
produção. 

A enxertia é comu-
mente utilizada na horti-
cultura e na fruticultura, 
para controle de doenças 
e a redução do ataque de 
pragas. Para o uso da en-
xertia deve-se considerar 
que algumas espécies 
apresentam característi-
cas morfofisiológicas que 
as possibilitam.

As famílias que são 
comumente enxertadas 
são as Cucurbitaceas 
(pepino, abobora, melão 

e melancia) e a Solana-
ceas (tomate, pimentão, 
berinjela e batata).

No Brasil, foi realizado 
um projeto financiado 
pelo CNPq sobre a orien-
tação do professor Dr. 
Davi Gabriel Lopes, de-
senvolvido na Faculdade 
Cantareira em São Paulo 
pela estudante de Agro-
nomia (à época) Mônica 
Oliveira de Vasconcelos, 
com o objetivo de avaliar 
a produção e sanidade 
das plantas de tomate 
enxertadas em plantas 
de batata, realizada pelo 
método de enxertia 
tipo garfagem em fenda 
cheia.

No projeto, que teve 
início em setembro de 
2016, foram utilizadas 
mudas de batata da va-
riedade Atlantic e mudas 
de tomate cereja, ambas 
produzidas na Horta da 
Faculdade Cantareira. 

A enxertia do tipo 
garfagem em fenda 
cheia consiste no corte 
reto com uma fenda na 
planta de batata (porta 
enxerto) e corte em for-
mato de bisel no toma-
teiro (enxerto), somente 
nas plantas com o mes-
mo diâmetro e envoltas 
em fita biodegradável.

Foram feitas tenta-
tivas e a muda que se 
desenvolveu, apesar de 
algumas infecções virais, 
foi capaz de produzir 
tanto tomate como 
batata na mesma planta, 
porém com uma produ-
tividade inferior a das 
culturas separadamente.

Ainda assim, em hortas 
urbanas o cultivo das duas 
culturas enxertadas pode 
ser uma solução agronômi-
ca para uma mudança de 
hábito.

MôNICA OLIvEIRA DE vASCONCELOS
engenheira agrônoma

DAvI GAbRIEL LOPES
docente da faculdade cantareira 

PROdUÇÃO de TOMATe ceRejA 
eNXeRTAdOs eM bATATA-
INglesA eM HORTAs URbANAs



notas

A 
laranja foi mais uma vez, o 
produto, em geral, mais co-
mercializado no Entreposto 
paulista, em 2017. De acor-
do com o balanço anual rea-

lizado pela SEDES - Seção de Economia e 
Desenvolvimento da CEAGESP, de janei-
ro a dezembro, do ano passado, foram mais 
de 289 mil toneladas. Entretanto, em rela-
ção ao volume financeiro, a fruta ficou em 
terceiro lugar, com R$ 417 milhões, atrás 
apenas do tomate (R$ 616 milhões) e da 
maçã (R$ 489 milhões), respectivamente.

Em 2016, por exemplo, a fruta conseguiu um 
rendimento melhor, em relação ao ano pas-
sado, em volume por toneladas, na qual se 
manteve na primeira colocação. Já no que-
sito financeiro, a situação foi diferente, o re-
sultado a colocava na quarta colocação. Fo-
ram mais de 310 mil t vendidas e R$ 410 mi-
lhões de movimentação.Já em relação aos 
preços, em 2017, segundo o Índice de Pre-
ço da CEAGESP, a laranja teve uma queda 
-28,2%. Enquanto, na primeira quinzena de 
janeiro deste ano, a laranja se mantém com 
os valores estáveis.

O 
ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Blai-
ro Maggi confirmou que vai 
disputar as eleições para es-
te ano. Mas para que isso se-

ja possível, é necessário deixar o cargo até o 
dia 7 de abril. O objetivo do ministro, que é se-
nador licenciado pelo PP – Partido Progres-
sista do Mato Grosso, é a reeleição para mais 
um mandato. O substituto deverá ser defini-
do pelo própria legenda partidária.
 “Trocar hoje esse Ministério por outro partido, 
significa trocar toda a estrutura. O mais sim-
ples é dar continuidade aos partidos que es-
tão administrando isso”, comentou o ministro.
A CEAGESP - Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo é uma em-

presa pública vinculada ao MAPA - Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
O Entreposto paulista recebeu, pela primei-
ra vez, no dia 24 de outubro, a visita de Ma-
ggi. Na ocasião, ele aproveitou para conver-
sar com alguns permissionários e conhecer o 
maior mercado atacadista da América Latina 
e o terceiro maior do mundo. 
Recentemente, no dia 16 de janeiro, o minis-
tro anunciou em coletiva o resultado obtido 
do Superavit de US$ 81,86 bilhões do agro-
negócio. Este foi o segundo maior da história. 
“Esse saldo forte demonstra a importância do 
setor para a economia. O agro foi importante 
para a manutenção das contas externas, das 
reservas internacionais, durante a crise eco-
nômica que o país sofreu”, disse.

EM PRIMEIRO LUGAR 
NO ETSP

BLAIRO MAGGI DEIXARÁ 
CARGO DE MINISTRO

TRABALHAMOS COM TODOS OS
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

PF
no cartão
15% DE DESCONTO.
CARÊNCIA DE 24H 
PARA TODOS OS 
PROCEDIMENTOS

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

COBERTURA:       
Urgência – 24 horas (inclusive aos sábados, domingos 
e feriados)   
Consultas       
Limpeza, profilaxia e aplicação de flúor
Raios-X panorâmicos e periapicais    
Tratamento de gengiva     
Tratamento para crianças     
Tratamento de canal      
Restaurações – obturações (de resina ou amálgama)  
Cirurgias – extrações (incluindo o dente do siso)  
Próteses unitárias – provisórias e definitivas, 
conforme RN 211 da ANS 

NOVAS COBERTURAS ADICIONAIS:
Clareamento de dente desvitalizado
Mantenedor de espaço fixo e móvel
Radiografias de ATM
Fechamento de diastemas
Telerradiografia frontal
Dessensibilização dentária
Enxertos gengivais e ósseos
Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário
Documentação periodontal básica e em mídia digital
Instalação de aparelho ortodôndico

casadocorretor

11 4172-511511  2245-3008
11  2245-3009
11  2245-3010
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CÁ entre nÓS

AnO nOvO E O PROJEtO DA nOssA tURMA COntinUA
ManELÃo
Ano novo começando e a co-
munidade que batalha no mer-
cado e procura dar sustentação 
para o homem ficar no campo 
e ter condições de produzir na 
agricultura familiar e seus pro-
dutos passarem pela CEAGESP 
e com a qualidade certificada e 
preço acessível abastecerem os 
lares brasileiros. No final do 
ano a benção para todos que 
formam a grande família Ce-
agespiana, e ficou feliz em ce-
lebrar a missa de Santa Luzia 
padroeira da CEAGESP e pro-
tetora dos olhos, o Arcebispo 
da Arquidiocese de São Paulo 
Dom Odilo Pedro Scherer no 
galpão dos carregadores.
As crianças atendidas pela Nos-
sa Turma ficaram felizes e irra-
diantes com o carinho, amor e 
dedicação das pessoas que pre-
sentearam a garotada com o kit 
de Natal e todos saíram com os 
pés ornamentados pelos calça-
dos maravilhosos, a roupa ba-

cana e estilizada e os brinque-
dos. A galerinha adorou e nosso 
Papai Noel o Poeta carregador 
Jose Daniel Veloso que nos 
últimos meses de 2017 estava 
tristonho com o falecimento 
do seu pai querido, enxugou as 
lágrimas, vestiu a roupa de Pa-
pai Noel entregou a lembrança 
e fez brotar sorriso nos rostos 
das crianças.    
A Associação Nossa Turma está 
fazendo reformas e adequando 
o espaço para melhor atender 
à criançada da comunidade, a 
próxima reforma deverá ser a 
troca do telhado da nossa enti-
dade que já esta chegando aos 
20 anos. O nosso grande even-
to, a popular Queima do Alho 
vai ser antecipada para o dia 15 
de abril perto de 30 comitivas 
que preparam a melhor comida 
tropeira estarão cozinhando o 
feijão gordo, o arroz carreteiro 
no fogo de chão com lenha de 
eucalipto de reflorestamento, e 

a paçoca de carne seca socada 
no pilão é uma tentação e para 
a alegria geral esta de volta a co-
mitiva Capiau com o Sr. Aristi-
des, o Galo e o Tião, a berran-
teira nota 10 Fabiana Pelegrino 
esta com o berrante afinado. As 
atrações musicais prata da casa: 
o sertanejo universitário Thais e 
Eduardo, country Luigi di San-
to e a juventude de Gustavo e 
Leo Santos e a novidade é que 
vai vir uma dupla sensação da 
região de Fernandópolis. Mais 
uma vez vamos pedir ajuda aos 
amigos permissionários, volun-
tários, a direção e aos colabora-
res da CEAGESP.
No dia 24 de janeiro o senhor 
Rodrigo Rivelino diretor da 
Aktuellmix Brand & Consu-
mer Experience fez uma do-
ação de oito mil reais para a 
nossa juventude em passeios 
culturais pela cidade de São 
Paulo que está completando 
464 anos. Parabéns São Paulo! 

uBaLDo

ceagesp fecha o ano 
com alta no volume

O ano de 2017 fechou, como 
antecipado pelo Flávio Godas na 
coluna passada, com alta no vo-
lume comercializado e baixa nos 
preços. O volume total comer-
cializado no ano atingiu a mar-
ca de 3.301.049 toneladas, que, 
em comparação ao volume de 
3.198.228 toneladas de 2016 re-
sultou em um aumento de 3,2%.

Em relação aos preços nego-
ciados, tivemos um forte recuo 
de 11,5%, registrando um preço 
médio de r$ 2,68 por quilo em 
2016 e r$ 2,37 em 2017. O vo-
lume financeiro diminuiu 8,6%, 
caindo de r$ 8,6 bilhões para r$ 
7,9 bilhões por conta dos meno-
res preços praticados.

Essa queda nos preços, com-
binada com o aumento da pro-
dução, representaram um ganho 
para o consumidor e um alívio 

nos índices inflacionários. Espe-
ramos que os preços praticados 
em 2017, que reduziram a mar-
gem de ganho dos produtores, 
não prejudiquem o potencial 
de investimento na produção, 
já que é previsto um aumento 
no consumo das famílias, como 
consequência da continuidade da 
recuperação econômica.

Para os próximos três me-
ses, em pleno verão e da estação 
das chuvas no sudeste do país, 
é esperado um aumento pontu-
al nos preços das hortaliças por 
conta de possíveis excessos de 
chuva e calor. Já as frutas, entre 
elas a laranja, o mamão, a maçã, 
a melancia e o limão, que são as 
campeãs de venda no entreposto, 
devem apresentar boa qualidade 
e preços atrativos para o consu-
midor.
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A CEAGESP possui um espaço 
de mais de 700 mil metros qua-
drados. Por dia, segundo a Com-
panhia de abastecimento, passam 
mais de 12 mil veículos e circulam 
mais de 50 mil pessoas. O risco 
de acidentes torna-se grande, já 
que o Entreposto paulista divide 
o mesmo espaço com caminhões, 
carregadores, empilhadeiras e 
compradores. 

Porém, de acordo com o Rela-
tório de Prestação de Contas Or-
dinárias Anual, há cinco anos con-
secutivos, pelo menos, o número 
de acidentes vem diminuindo, 
gradativamente, na CE¬AGESP. Só 
para se ter uma ideia, em 2013, a 
CEAGESP registrou 16 ocorrências 
de trabalho. Já em 2014, teve uma 
redução, foram 15. No ano seguin-
te, em 2015, mais uma vez houve 
uma diminuição, dessa vez com 11, 
no total. No ano passado, a média 
se manteve, ainda com um número 
menor, com 10 casos ocorridos.

Entretanto, o mais importante, 
caso aconteça algum tipo de aci-
dente é que o Entreposto possui 
profissionais capacitados e uma 
estrutura para atender 24 horas.

seRvIÇO de AMbUlÂNcIA NO eNTRePOsTO TeRMINAl sÃO PAUlO

Mais uma vez, a empresa foi a gran-
de vencedora nas categorias “Pneu” e 
“Reforma de pneus” no segmento “Best 
Brands”, do prêmio “Best Truck”, em 
2017. 

Na 2ª edição da iniciativa, que teve 
cerimônia de premiação realizada du-
rante a Fenatran (SP), mais de 9.500 
eleitores, entre eles, motoristas, frotistas 
e transportadores de todo o Brasil, vo-
taram, via plataforma de comunicação 
digital, durante seis semanas, em suas 
marcas favoritas. 

Segundo Isabella Ferraz, diretora 
de Marketing da Michelin América do 
Sul, “em mais de 90 anos de presença 
comercial no Brasil, a Michelin assumiu 
o compromisso de contribuir, de forma 
sustentável, para o progresso da mobili-
dade no país, sendo reconhecida como 
líder em tecnologia nesse segmento. Essa 
premiação, proporcionada pelo 2º ano 
consecutivo pelos nossos clientes, que é 
justamente para quem criamos e desen-
volvemos nossos produtos, vem para nos 
mostrar que estamos no caminho certo”. 

Além de “Pneu” e “Reforma de 
pneus”, o “Best Brands”, do prêmio 
“Best Truck”, contou com as categorias 
“Caixa de marchas”, “Marca de combus-
tível”, “Lubrificantes”, “Freios”, “Mo-
tor”, “Bateria”, “Filtro” e “Embreagem”.

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Floricultura, Ibraflor, O mercado mun-
dial de flores e plantas ornamentais, 
considerando-se toda a produção e o 
consumo dos países, é avaliado em mais 
de US$ 70 bilhões anuais. Desse total, 
a parcela representada pelo fluxo de co-
mércio entre produtores e consumidores 
vem experimentando, ainda que com 
oscilações periódicas entre exportações e 
importações, uma expansão continuada 
com as importações e uma brusca redu-
ção das exportações. De um modo geral, 
o comércio mundial da floricultura é 
dominado, já há muitos anos pela Ho-
landa (55% do total das vendas), segui-
da pela Colômbia, na segunda posição 
do ranking, com 10,3% das exportações 
globais da floricultura. 

O Brasil está apenas exportando mu-
das e bulbos, o envio de flores cortadas 
para o exterior praticamente parou a 

uns 6 anos atrás devido os altos custos, 
o cambio desfavorável e, principalmente 
devido um mercado interno aquecido.

A maior feira de flores do País fica no 
Entreposto paulista. Localizada no Pavi-
lhão Mercado Livre do Produtor (MLP). 
No espaço reúne cerca de mil produto-
res de flores, plantas, grama e mudas. A 
feira já virou atração turística no Ceasa 
de São Paulo. Em cada um dos dias em 
que é realizada, circulam em média de 5 
mil a 8 mil pessoas, atendendo a diver-
sos públicos variados.

De acordo com o balanço realizado 
pela Companhia, em 2017, foram co-
mercializadas mais de 36 mil toneladas. 
Número obtido bem abaixo em relação 
ao ano anterior, um déficit de aproxi-
madamente 7%. Sendo que em 2016, o 
setor conseguiu a movimentação de mais 
de 39 mil toneladas. O item mais vendi-
do foi a Tuia, com 2,8 mil t. 

MiChELin 
Ganha PRêMio 
BEsT TRuCK

sEToR DE FLoREs no ETsP TEM 
QuEDa aCEnTuaDa EM 2017
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CaDa FasE Da CRianÇa CoM uMa 
aLiMEnTaÇÃo DiFEREnCiaDa 

A ONG Nossa Turma, que fica dentro da CEAGESP, atende crianças a partir dos 11 meses até os quatro 
anos de idade, além de adolescentes, principalmente, em situação de vulnerabilidade social. este ano, 
a ong completou 19 anos de existência e manoel da silva filho, mais conhecido como manelão pela 
criançada, é um dos grandes responsáveis por essa importante iniciativa. mas para que tudo isso seja 
possível, existe uma equipe de profissionais empenhados em executar diversas atividades em prol da 
cidadania. 
aline de Jesus costa, por exemplo, é a nutricionista da nossa turma. começou como estagiária e hoje 
é a responsável pelo cardápio de crianças a adolescentes. isso se deu através de uma parceria com a 
faculdade são camilo, que fornece estudantes para a ong. 
formada, há cinco anos, no curso de graduação de nutrição e há quatro anos trabalhando na ceagesp, 
a oportunidade coincidiu no momento em que a instituição precisava de uma profissional no setor e a 
mesma, após o fim do contrato como estagiária e recém-formada, buscava uma colocação no mercado. 
a nutricionista aline ainda pretende realizar uma especialização em nutrição materno infantil.

E - Quais são as suas principais fun-
ções dentro da ONG?
Aline Costa - Trabalho das sete ho-
ras da manhã até as quatro horas da 
tarde. Dentro deste período, executo 
atividades como a elaboração do car-
dápio. Sou a responsável por cuidar 
da alimentação tanto da creche (CEI 
- Centro de Educação Infantil) quanto 
dos adolescentes (Ampliada). Reali-
zo também a lista de compras e toda 
parte de controle higiênico-sanitário. 
Além da supervisão na cozinha e da 
alimentação, também elaboro ativi-
dades de educação alimentar e nutri-
cional. 

E - Como você consegue executar 
todo o seu trabalho, principalmente 
atuando com crianças?
Aline Costa - Na creche, eu preciso 
muito da parceria com a equipe peda-
gógica. No que diz respeito à alimen-
tação das crianças, eu busco sempre 
o apoio dos educadores, não traba-
lho sozinha. Eles é que estão com as 
crianças o dia todo e sabem de suas 
dificuldades e melhores maneiras de 
aprendizado. E com as meninas da 
cozinha também, porque são elas que 
preparam e servem a alimentação das 
crianças. A gente procura integrar 
toda a equipe, e com o mesmo foco 
em incentivar as crianças a ter uma 
alimentação mais saudável. Eu atuo 
também junto a uma dupla de esta-
giários fornecidos pela faculdade São 
Camilo.

E - Qual é a faixa etária que a creche 
e a Ampliada atendem e quais são as 
refeições que são servidas?
Aline Costa – Na creche as crianças 
tem a partir dos 11 meses a 3 anos e 
11 meses de idade, seguindo depois 
para o EMEI, e no espaço da Amplia-
da eles tem de 7 a 15 anos. Na creche, 
são oferecidas cinco refeições, sendo 
o café da manhã, cujos itens vêm da 
prefeitura, normalmente composto 
por uma bebida láctea e pão ou biscoi-
to, seguido por uma fruta no meio da 
manhã. Além do almoço, que inclui le-
gumes e verduras e uma fruta ou suco 

natural como sobremesa, na parte da 
tarde, eles tomam outra bebida láctea 
e finalizam o dia com uma sopa que é 
a refeição da tarde, também acompa-
nhada por outra fruta de sobremesa. 
Já no espaço da Ampliada o tempo 
de permanência é menor, então eles 
fazem apenas duas refeições, café da 
manhã e almoço, que tem sempre fru-
tas, legumes e verduras como parte 
do cardápio. 

E - Como é elaborado o cardápio para 
atender tanto criança quanto adoles-
cente?
Aline Costa – A base é a mesma, mas 
para a creche tem mais restrição, devi-
do realmente as características desta 
faixa etária. Tem que ser o mais básico 
possível, com o uso de temperos na-
turais, sem condimentos, e prestando 
atenção também na consistência dos 
alimentos, porque temos, por exem-
plo, uns “menorzinhos” que ainda 
não estão com a mastigação comple-
tamente desenvolvida. Agora já para 
o espaço dos adolescentes, a gente 
consegue dar uma incrementada nas 
preparações, fazendo pratos mais ela-
borados, mas sem fugir do saudável.

E - Existe alguma iniciativa, desde 
cedo, por exemplo, para que a crian-
ça, muito nova, já consiga se alimentar 
sozinha?
Aline Costa - Na creche, a gente tra-
balha muito a questão da autonomia 
da criança. Pode-se observar pelo 
berçário, o quanto é automático eles 
irem direto com a mão para pegar os 
alimentos que estão no prato, mes-
mo quando as educadoras oferecem 
os alimentos em sua boca através da 
colher. Eles querem ter esse contato 
com o alimento e isso é permitido, 
até porque é neste momento que se 
cria uma boa relação com o que está 
sendo oferecido, contribuindo com o 
aprendizado da criança e facilitando a 
aceitação do alimento. Conforme pas-
sa o tempo de adaptação, e perceben-
do o desenvolvimento de cada crian-
ça, as educadoras vão ensinando-as a 
manusear os talheres ou até mesmo a 

descascar frutas, como a banana, até 
que chega o momento em que estão 
preparadas para se alimentarem sozi-
nhas.
Infelizmente, existe uma rejeição mui-
to grande, desde cedo pelo consumo 
de FLVs – Frutas, legumes e verduras. 

E - Como mudar este cenário?
Aline Costa - O que a gente observa 
é que existe uma dificuldade maior 
em aceitar legumes e verduras. Isso 
pode estar atrelado aos maus hábitos 
alimentares adquiridos desde cedo. 
Fatores como a falta de acesso à esse 
tipo de alimento, a cultura alimen-
tar de cada família, a maior oferta de 
alimentos processados e menor de 
alimentos mais naturais, entre ou-
tros, contribui com essa rejeição. Para 
mudar esta situação, especialmente 
na Nossa Turma, a gente procura in-
troduzir frutas, legumes e verduras 
em todas as refeições e vem fazendo 
trabalhos de educação alimentar com 
eles [crianças] desde o berçário, reali-
zando atividades que possam promo-
ver o conhecimento em relação a es-
ses alimentos, tentando assim, tornar 
seus hábitos alimentares o mais sau-
dável possível.

E - Como trabalhar junto com os pais 
sobre uma educação mais balanceada 
e saudável para a criança?
Aline Costa – O cardápio está sem-
pre de fácil acesso aos pais e respon-
sáveis, para que possam ver o tipo 
de alimentação que seus filhos estão 
recebendo. Além disso, sempre que 
possível, tentamos abordar esse as-
sunto nas reuniões. Na maioria das 
vezes, essa comunicação ocorre du-
rante o ano através dos educadores, 
que conforme vão realizando ativida-
des com alimentos e oficinas culiná-
ria, dão um retorno positivo aos pais 
quanto à aceitação de algum alimen-
to novo. As próprias crianças atuam 
como agentes multiplicadores, levan-
do todo esse conhecimento para casa. 
Sinto que ainda há uma dificuldade 
em trabalhar esse tema em parceria 
com a família. É preciso criar estraté-

gias para nos aproximar e sensibili-
za-los quanto à importância que eles 
têm na alimentação das crianças. Nós 
fazemos nossa parte na creche, mas 
precisamos muito deles para darem 
continuidade fora dela.

E - Qual é a maior dificuldade em tra-
balhar com crianças, referente à nutri-
ção?
Aline Costa – Além da resistência ao 
novo, no caso os alimentos mais sau-
dáveis, devido à idade e aos hábitos 
que já vêm de casa, têm a questão da 
linguagem e do método a ser aborda-
do. Na maioria das vezes, não com-
preendem o que a gente quer passar 
para eles e também dispersam com 
facilidade. É preciso paciência e buscar 
sempre recursos lúdico pedagógicos 
para facilitar o trabalho. Penso que a 
relação da nutrição com as crianças vai 
além de falar sobre nutrientes e seus 
benefícios, mas promover de uma for-
ma divertida o contato deles com uma 
maior variedade de alimentos saudá-
veis, mostrando de onde vem, como 
são, seu gosto, estimulando sempre 
os sentidos (visão, olfato, tato, pala-
dar) e contribuindo assim com a me-
lhora dos hábitos alimentares.  

E - Por conta da alimentação em 
casa, as crianças estão chegando 
para vocês, acima do peso ou abaixo? 
Aline Costa – Recebemos, algumas 
vezes, crianças abaixo do peso, mas 
são minoria. Observa-se que os des-
vio maior é para sobrepeso e obesi-
dade, o que reforça essa mudança no 
perfil das crianças de hoje em dia. O 
mesmo tem ocorrido com os adoles-
centes, o que é muito preocupante. 
Daí a importância de se incentivar 
sempre uma alimentação saudável 
e equilibrada, principalmente no 
ambiente escolar, pois é aqui que a 
criança/adolescente passa a maior 
parte de seu dia. A nutricionista tem 
um papel fundamental, acompa-
nhando e promovendo a melhora do 
estado nutricional deste aluno, mas 
toda a equipe precisa estar envolvida 
neste processo.

nutrição








