
an
o 

19
  -

  n
º 2

05
 - 

 ju
lh

o 
de

 20
17

 - 
R$

 14
,9

0

www.jornalentreposto.com.br

a foRça que vem dos andes

INFORMAÇÃO A seRvIÇO dO AgRONegócIO







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

auto retrato do 
ceasa paulistano 
pelos seus atacadistas

11entrevista:
maría julia riquelme
do prochile

18

12
notícias do setor 
de transporte 20

/JornalEntreposto @jentreposto/tventreposto /jornal_entreposto

a força que vem dos andes -  chile está entre os maiores fornecedores

sem IdIomas, sem BaRReIRas na ComeRCIalIZaçÃo

a companhia de entrepostos e 
armazéns Gerais de são paulo, 
a ceaGesp, é a maior central de 
abastecimento da américa latina e 
a terceira maior do mundo. só para 
ter uma ideia, segundo o balanço 
da companhia, através do departa-
mento da sedes - seção de econo-
mia e desenvolvimento, em 2016, 
foi movimentada mais de 4 milhões 
de toneladas. isso, incluindo com as 
unidades existentes no interior. no 
primeiro semestre deste ano, já são 
mais de 1,6 milhão de t. se compar-
armos, por exemplo, com o mesmo 
período do ano passado, nós esta-
mos tendo um resultado positivo, 
um aumento acima de 4%. 
pensando nesses números que fa-
zem o entreposto paulista ser uma 
referência mundial, essa edição do 
je foi para mostrar a parceria que 

temos com outros países. o chile é 
o segundo país de onde vem mais 
produtos para a ceaGesp, em pri-
meiro lugar, os nossos queridos 
hermanos, a argentina. sendo que 
comercializamos, no total, com 18 
países. porém, não somente da 
américa do sul, mas também da 
europa. 
entretanto, os órgãos comerciais 
do chile que representam o país, 
aqui no Brasil, tem nos ajudado 
em tudo o que foi preciso para a 
realização das matérias. fornecen-
do-nos todos os balanços e fontes 
oficiais. Além da assessoria de im-
prensa do mercado atacadista lo 
valledor, em santiago, que “cam-
biou información de la historia de 
lo mercado mayorista”. Brincadei-
ras a parte, a comunicação não tem 
fronteiras e nem empecilho para a 

comercialização.  
agradeço profundamente o con-
vite de conhecer a maior central 
de abastecimento de comércio 
hortifrutícola privada do chile. por 
imagem, eu pude constatar semel-
hanças com a nossa ceaGesp. mas 
nada se compara acompanhando 
de perto. por isso, futuramente, 
caso haja a oportunidade seria algo 
enriquecedor. 
todo ano acontece o congresso 
que reúne representantes de todas 
as centrais de abastecimento do 
mundo, que é a WuWm - World 
union of Wholesale markets. a últi-
ma edição aconteceu em roma, na 
itália. a ceaGesp esteve presente, 
porém, a foto em alta resolução ne-
cessária para a matéria só foi pos-
sível através do departamento de 
comunicação. 

GuIlheRme aRaujo

EDITORIAL DEPOIMENTOS

CÁ ENTRE NÓS

O noticiário mais uma vez 
coloca a CEAGESP no topo das 
colunas sociais apregoando que 
vamos nos mudar e para isso 
criaram dois grupos de estudo. 
Um para encontrar o local ideal 
que atenda aos anseios dos co-
merciantes e facilite à chegada 
dos alimentos com preço com-
petitivo na mesa da população 
e o segundo para estudar o des-
tino dos 70 hectares do terreno 
que é ocupado pela Central de 
abastecimento. Mas enquanto 
isso não acontece, a família ce-

agespiana deve se unir à dire-
ção da Companhia, Associação, 
Sindicatos e esquecer as siglas 
políticas partidárias. Banir as 
diferenças pessoais e abraçar a 
bandeira do Abastecimento para 
que o brasileiro tenha uma exce-
lente alimentação.

No dia 02 de julho, a Nossa 
Turma foi convidada para par-
ticipar de um evento social de 
peso: a Abraçolândia. Que tem 
um voluntariado comprome-
tido, pois, neste evento, 1200 
voluntários atenderam a um 

público superior a 10 mil pes-
soas. Apesar da baixa tempera-
tura, deliciaram com os quitutes 
preparados por várias entidades 
sociais. Nós fomos em 20 vo-
luntários (10 foram ajudar na 
parte gastronômica e o restan-
te ajudou no salão do bingo). 
Eu tive a felicidade de ajudar 
a animar as rodadas com prê-
mios maravilhosos que foram 
ofertados para a festividade. Da 
CEAGESP, algumas empresas 
estavam participando deste mo-
vimento cultural e social com 

educação oriental. A Kentisa, a 
Nipo-Brasileira, o grupo NK, 
a festa foi bonita, animada e o 
mais importante, a Nossa Tur-
ma foi um dos seis projetos so-
ciais abraçados pela Abraçolân-
dia. E durante um ano, nossas 
crianças e adolescentes vão ter 
aulas de jiu-jitsu e capoeira com 
uniforme, materiais e professo-
res capacitados. A festa ocorreu 
no Colégio Marista Arquidioce-
sano, na Vila Mariana. 

O nosso carinho e apreço a 
todos os envolvidos e um abra-

ço especial à Edna, ao Glauco e 
ao William. Com o resultado da 
vaquinha da internet da Queima 
do Alho e do Bingo construímos 
duas salas de aula para cursos 
profissionalizantes, um depósito 
para guardar as doações para os 
bazares. Na inauguração, todos 
que nos ajudaram com doação 
ou oração serão convidados para 
ajudar a cortar a fita e mostrar 
para as crianças e adolescentes 
o vosso exemplo de vida que é 
com muito estudo e trabalho 
que o Brasil vai melhorar.

NOSSA TURMA COLOBORA NO TRABALHO VOLUNTARIADO DA ABRAÇOLÂNDIA
manelÃo

 O jornal do 
Entreposto está ajudando 
bastante todo mundo 
do box da CEASA para 
deixar mais visível o 
que acontece dentro do 
Entreposto. Fazendo com 
que conhecemos mais os 
produtos e a qualidade 
dos serviços 
prestados.
  
Silmara Teixeira, coordenadora 
administrativa da Amo Orgânico

 Eu acho que ficou 
bem ilustrativo, pois, o 
jornal tem aberto bastante 
o campo, explorado 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 Eduardo Haiek, proprietário 
da Joraik Frutas

 La comunicación 
es un eje fundamental 
para el conocimiento y el 
intercambio tecnológico 
entre los mercados. 
Un gran saludos para 
nuestros amigos de Jornal 
Entreposto, por el trabajo 
que realizan.
  
Enrique Veloso, Mercado Lo 
Valledor de Chile

 O Jornal Entreposto 
é um importante veículo 
de comunicação e 
informação no meio 
agrícola. Nos da faculdade 
de engenharia agrícola 
consideramos muito 
valiosa a parceria.
  
Doutora em engenharia agrícola, 
Juliana Aparecida Fracarolli
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a empresa 5 estrelas está há mais de 27 anos no mercado e sua existência 
até hoje se deve a credibilidade conquistada principalmente pela qualidade 
dos produtos que oferecem. por ter produção própria e uma logística 
eficiente podem garantir o fornecimento o ano inteiro, de segunda a 
sábado, de uma mercadoria de qualidade e com preço competitivo. além da 
cenoura que é seu principal produto, contam com uma grande variedade de 
legumes: beterraba, berinjela, cebola, alho, batata, batata-doce, batata salsa, 
tomate, gengibre, abobrinha, milho verde, jiló, mandioca, tomate cereja, 
pimentão, vagem, ervilha torta, quiabo, palmito in natura, palmito pupunha, 
alcachofra e demais tipos de legumes.

a comercial agrícola capanema nasceu em 2009 e, apesar da pouca 
idade, já se destaca nos pavilhão de batatas.  paulo shigueo Yama, sócio 
da empresa, começou a trabalhar na ceagesp ainda na adolescência e 
conseguiu após 30 anos adquirir a empresa do antigo patrão.

a capanema é uma das melhores selecionadoras de batata do mercado, 
sempre atenta ao que o cliente está buscando.  o processo se dá por 
maquina que seleciona e separa por tamanho, enquanto funcionários 
descartam manualmente as batatas em valor comercial.

acesse:  jornalentreposto.com.br/anuarioentreposto/2840-5-estrelas

acesse:  jornalentreposto.com.br/anuarioentreposto/1414-capanema

facebook.com.br/jornalentreposto
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#PAUTARIA

O Jornal Entreposto agora está com uma novidade! 
No site JE, através do Blog Pautaria, é possível saber, de uma forma divertida e descon-
traída, as curiosidades dos produtos comercializados na CEAGESP. A nova equipe Pautaria 
está na Rádio Entreposto trazendo, semanalmente, discussão, em podcast. No qual o 
ouvinte também participa do debate através do Whats app (11) 992490831. O primeiro 
tema abordado já está disponível no nosso site que foi Mandioca e Mandioquinha. 
Ouça, Acompanhe de perto, mande sugestão.

Ajude a equipe do Pautaria a encontrar 
um nome para o Popstar  da Mandioca.
A lenda indígena sobre o surgimento do 
alimento remete a criança que nasceu 
com a pele branquinha batizada de Mani 
e misteriosamente morreu aos três anos, 
dando origem em seu túmulo a uma plan-
ta de raízes fortes de cor escura, porém 
branca por dentro. A raiz desconhecida 
que se tornou comestível para contem-
plar a divindade passou a se chamar de 
“Mani-Oca”, traduzida como casa de Mani.  
Após a descoberta pelos colonizadores 
houve a adaptação em português para 
mandioca. Seria Mani algum ancestral de 
Michael Jackson? Já sugerimos Mani Jack-
son, Mandi Jackson e Michael Diockson, 
mas você pode dar o seu nome. Entre em 
nossa fanpage e participe!

Procure produtos entre os melhores atacadistas da Ceagesp 
consultanto o Anuário Entreposto.

www.jORNALeNTRepOSTO.COM.BR/pAUTARIA

www.ANUARIOeNTRepOSTO.COM.BR

digite o link curto:bit.ly/2uKRkVE

aceeso rápido digite o link curto:bit.ly/2tzMtqr

ApReNDA SOBRe TUDO De fORMA DIVeRTIDA
5 eSTReLAS

CApANeMA

RÁdIo enTRePosTo

enqueTe

anuÁRIo enTRePosTo

desTaques de emPResas desTa edIçÃo



ÚlTIMA edIÇÃO dO 
jORNAl eNTRePOsTO 
dO MÊs de jUNHO

a edição anterior do jornal 
entreposto do mês de 
junho: “do tr4 da Banana 
para a mancha Branca 
do camarÃo”, abordou 
sobre a preocupação 
dos vírus, das bactérias 
e fungos na agricultura 
brasileira. principalmente, 
a devastação das 
lavouras e como isso traz 
prejuízos catastróficos aos 
agricultores. muitas vezes, 
não há o que se fazer.

“É difícil falar em termos 
reais, as probabilidades de 
a tr4 entrar no Brasil, mas 
eu diria que são altas e 
pode ser questão de tempo. 
o fungo pode entrar por 
diferentes vias, como solo 
contaminado em sapatos, 
ferramentas, mudas de 
bananeira – visivelmente 
sadias, mas infectadas 
–, além de plantas 
ornamentais que podem 
também ser hospedeiras”, 
conta miguel angel dita 
rodriguez, engenheiro 
agrônomo da embrapa.

se o fungo tr4, que está 
dizimando plantações de 
bananas pelo mundo, é a 
maior preocupação, um 
vírus já está causando o 
maior prejuízo no cultivo de 
camarão. primeiramente, 
ele infecta e destrói células 
de órgãos dos sistemas 
digestivo e respiratório do 
animal. entretanto, ainda 
não há cura e nem vacina 
para combater a doença. 
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acesse:  jornalentreposto.com.br/je-videos

acesse:  
jornalentreposto.com.br/edicao-

virtual

CONHEÇA E SURPREENDA-SE.

Campanha digital de vídeos para o Anuário 
Entreposto começou a ser veiculada no Youtube
   
Permissionários de boxes que aparecem no filme 
puderam contar detalhes sobre a comercialização 
de produtos e histórias de suas empresas.
O Anuário Entreposto é uma importante ferramenta 
de busca e realização de negócios para a Ceagesp, 
disponível em duas versões: impresso e digital.

Inscreva-se no nosso canal:

link: jornalentreposto.com.br/je-videos

Tv enTRePosTo

TvEntreposto



mercado 

BATATA É UM DOS ALIMENTOS 
MAIS CONSUMIDOS NO MUNDO 

NESTE FRIO, CENOURA É 
IMPRESCINDÍVEL NA CULINÁRIA  

CeaGesP na unIÃo mundIal de 
meRCados aTaCadIsTas – WuWm

D
e acordo com a Embrapa, a 
temperatura é o fator climático 
mais importante para a produ-
ção de cenouras. Algo em torno 
de 10 a 15 ºC favorece o alon-

gamento e o desenvolvimento de coloração 
característica, enquanto temperaturas supe-
riores a 21ºC estimulam a formação de raízes 
curtas e de coloração deficiente. Dependendo 
da cultivar, das condições de clima e dos tratos 
culturais, a colheita da cenoura pode ser fei-
ta de 80 a 120 dias decorridos da semeadura.
A cenoura é muito utilizada na culinária para 
pratos frios, principalmente, em saladas. Mas 
também é consumida em sopas e também em 
forma de doces como bolos, por exemplo. Mui-
to benéfica à saúde, já que ela possui em suas 

propriedades, betacaroteno e fibra. 
Na Central de Abastecimento do Estado de 
São Paulo, CEAGESP, o legume fica com uma 
produção forte principalmente no mês de de-
zembro. Já em janeiro, começa a ficar um pou-
co fraco e a partir de fevereiro, há uma oscila-
ção entre médio e fraco até novembro. Entre-
tanto, a cenoura é um dos produtos mais im-
portantes para o Entreposto paulista. Ela ocu-
pa uma posição de destaque. Sendo que, em 
2016, o item ficou entre os 10 mais comercia-
lizados no cenário geral. Ficando, exatamente, 
na segunda colocação, atrás apenas do tomate 
no setor de legumes. De acordo com o Ranking 
de Produtos pelo Volume em Toneladas, no 
ano passado, foram mais de 80 mil t vendidas.  

A 
batata faz parte de um grupo de 
alimentos mais consumidos no 
mundo inteiro. Sendo que, na 
Europa, no período da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), 

os soldados e a população utilizavam como a 
única fonte para o sustento. O que fez propa-
gar o cultivo dessa hortaliça. Dr. Chris Williams, 
professor de história na The Open University, 
disse que no confronto foi uma revolução na 
agricultura Inglesa. “Nossa produção aumen-
tou de 5 milhões de toneladas de batata no iní-
cio da guerra para 10 milhões de toneladas no 
final de 1945.”, menciona o Dr. Williams.
Hoje, em todo o mundo, aproximadamente 341 
milhões de t  são produzidas anualmente, em 
cerca de 49 milhões de acres. A China é o maior 
produtor, com o cultivo anual entre 66 e 71 to-
neladas. No Brasil, segundo a Embrapa, a bata-
ta é a hortaliça mais importante, com uma pro-
dução anual de 3,5 milhões de t, em uma área 
de cerca de 130 mil hectares.

No maior mercado atacadista da América La-
tina, a CEAGESP, ela é um dos produtos mais 
comercializados. Ocupa uma posição de des-
taque, sendo a primeira do setor diverso e a ter-
ceiro de todos os alimentos. De acordo com a 
companhia, em 2016, foram mais de 240 mil 
t vendidas. Sendo que só no primeiro trimes-
tre de 2017, mais de 70 mil t saíram do Entre-
posto paulista. 
Na CEAGESP, em junho, a batata teve um re-
cuo no preço em 11%, em relação ao mês de 
maio. Nas outras principais Centrais de Abas-
tecimento, segundo a CONAB – Companhia 
Nacional de Abastecimento, a batata teve um 
movimento de preços variados. Em maio, as co-
tações da batata apresentaram queda mais sig-
nificativa nos mercados da região Nordeste. Em 
Recife, a queda foi de 20,29%, seguido da va-
riação negativa em Fortaleza de 5,59%. Na re-
gião Sul, no mercado de Curitiba, a queda foi 
de 3,52% e, no Centro Oeste, o preço em Goi-
ânia apresentou baixa de 1,40%. 

O World Union of Wholesale Markets 
- WUWM - que em português significa, 
a União Mundial de Mercados Atacadis-
tas é um evento que acontece anualmente, 
em um país diferente. Reúne as principais 
Centrais de Abastecimento do mundo in-
teiro. Segundo os realizados, os congressos 
da WUWM proporcionam aos participan-
tes oportunidades valiosas de networking 
e um fórum internacional para debater as 
últimas questões e tendências que enfren-
tam não só os mercados atacadistas, mas 
também o setor de mercado e as indústrias 
de distribuição de alimentos.

Tudo começou, há mais de 60 anos, 
precisamente, em 1955, em Munique, na 
Alemanha. Foi o primeiro congresso en-
volvendo os maiores mercados atacadistas. 
E a última edição aconteceu, em maio des-

te ano, na Itália, em Roma, e contou com 
a presença do presidente diretor da Com-
panhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo, a CEAGESP, Johnni Hunter 
Nogueira.

Recentemente, em 2015, o evento 
aconteceu, aqui no Brasil, em Campinas, 
na Ceasa do interior. Mais de 300 pesso-
as de 27 países compareceram para deba-
ter diversos assuntos e trocar experiência. 
Tendo como o tema principal “O meio 
ambiente e o futuro dos mercados ataca-
distas”. Outras edições já foram promovi-
das aqui no País, como em 1979 e 2006, 
ambas em São Paulo. Em 2016, o encon-
tro aconteceu na China. A próxima edição 
será na Espanha, na Central de Abasteci-
mento de Mercabarna nos dias 16 a 18 de 
abril de 2018.
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aTaCadIsTa sPanI ComeRCIalIZa 
PRoduTos da CeaGesP

A Spani Atacadista, pertence ao Grupo 
Zaragoza, empresa nacional que está entre 
as 20 maiores redes de varejo do País. Sen-
do que em 2016, segundo a Companhia, 
o Grupo teve um crescimento econômico 
de 19,5%. A Spani, uma de suas detento-
ras, recentemente, no dia 18 de julho, teve 
a segunda unidade inaugurada, na cidade 
de São Paulo. O Jornal Entreposto esteve 
presente na cerimônia. O estabelecimento 
ocupa uma área total de 3.794,80 m2 e área 
de venda de 1.929 m2. Além disso, a nova 
unidade tem um estacionamento para 91 
veículos. 

O Diretor Presidente do Grupo Zara-
goza, Cléber Gomez, ressaltou a impor-
tância da expansão da rede na capital e em 
todo o Estado de São Paulo. “Nossa empre-
sa está em uma fase de crescimento sólido e 
por isso estamos expandindo para a capital 

e todo o Estado de São Paulo para oferecer 
sempre o melhor preço e as melhores opor-
tunidades para a população”, considera.

A nova loja irá oferecer mais de 10 mil 
produtos dos setores de açougue, bebidas, 
frios, laticínios, hortifrútis, importados, 
mercearia, higiene e limpeza. Para poder 
oferecer o melhor produto hortifrutigran-
jeiro ao consumidor, o estabelecimento uti-
liza de alimentos comercializados no maior 
mercado atacadista da América Latina, a 
CEAGESP. “É de extrema importância, 
pois estamos no maior centro de compra 
de FLV da América Latina e isso nos deixa 
muito atualizado, além de competitivo nes-
se mercado tão concorrido. Praticamente 
todo o nosso volume é negociado na CE-
AGESP para todas as lojas do grupo. Sen-
do que estamos fazendo negócio na CEA-
GESP desde 2015”, finaliza Cléber. 



cebOlA NAcIONAl x IMPORTAdA
A Cebola Nacional é um 

dos produtos mais comer-
cializados no Entreposto 
Paulista. Sendo que se-
gundo o relatório da Com-
panhia, em 2016, foram 
vendidas mais de 100 mil 
toneladas, em geral. Isso 
envolvendo todos os tipos. 
Ela ocupa uma posição de 
destaque, na segunda co-
locação do setor, ficando 
atrás apenas da batata. No 
cenário completo, envol-
vendo todos os produtos, o 
item fica na quinta posição 
atrás apenas da laranja, do 
tomate, da banana e da ba-
tata, respectivamente.

O problema é que o pre-
ço está fazendo muitos 
compradores chorarem e 
não é por causa do efei-
to que ela faz na hora do 
preparo. A média mensal 
do preço da Cebola Nacio-
nal, no ano passado, ficou 
por volta de 2,19 reais. Isso 
porque, o produto teve um 
aumento considerável no 
primeiro semestre chegan-
do a custar R$ 3,47, no mês 
de maio deste mesmo ano. 
Já em julho, deste ano, o 

produto ainda se encontra 
em alta. O motivo, segun-
do os vendedores da CEA-
GESP, é que a cebola está 
em entressafra. Ela pode 
ser encontrada no valor de 
40 reais o saco de 20 qui-
los. Sendo que no mês de 
junho, a cebola chegava 
a custar de 20 a 28 reais. 
Outro motivo que também 
levou a esse aumento des-
controlado dos preços fo-
ram os valores pedidos pe-
los produtores do Estado 
de Goiás. Muitas empresas 
trazem a mercadoria de lá, 
já que o Estado é um dos 
principais produtores.

Apesar de que, no início 
do mês de julho, na Central 
de Abastecimento de São 
Paulo, a comercialização 
das cebolas vindas de fora 
do País se encontrou em 
situação não tão favorável, 
já que não tinha muito pro-
duto para ofertar. Porém, 
comparando a Nacional 
com a cebola estrangeira, 
por exemplo, da Argentina, 
ela está mais em conta. O 
saco de 20 quilos foi possí-
vel encontrar por 38 reais. 
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Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
Exames médicos: Admissão, Periódico, Retorno ao trabalho, Demisssionais.
Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

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

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

JULHO COMEÇA PRODUÇÃO DE 
MORANGO 

O 
morango, no maior 
mercado atacadista da 
América Latina, a CE-
AGESP, de acordo com 
a sazonalidade do pro-

duto, começa a ter uma produção 
forte no mês de julho e fica assim 
até agosto. O item está entre as 
30 frutas mais comercializadas na 
Central de Abastecimento de São 
Paulo. Sendo que de acordo com 
o balanço realizado pela Compa-
nhia, em 2016, foram mais de 5 mil 
toneladas vendidas. Já no primeiro 
trimestre de 2017, 800 t. Os princi-
pais Estados produtores ficam em 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Espírito Santo, Paraná, 
Santa Catarina e Distrito Federal. 

No Estado de São Paulo, por 
exemplo, são cultivados 800 ha de 
morango, sendo a produção con-

centrada nos municípios de Pie-
dade, Campinas, Jundiaí e Atibaia 
e municípios próximos, sendo que 
este último representa 60% da 
área cultivada.

O morango é uma fruta mui-
to utilizada na culinária brasileira, 
principalmente, na realização de 
doces. Porém, é preciso tomar um 
certo cuidado, principalmente, por-
que a fruta é uma das que mais se 
utilizam defensivos agrícolas, ou 
seja, agrotóxico. “O ideal é lavar 
fruta por fruta, lavar com água cor-
rente e depois de lavadas deixar de 
molho em loção clorada. Podemos 
colocar uma colher de sopa de água 
sanitária própria para alimentos em 
um litro de água. Deixar de molho 
por quinze minutos e então enxa-
guar em água potável”, explica nu-
tricionista Flávia Tamura.

PROGRAMAÇÃO

SIPAT

2017

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Segunda-feira – 24/07
Abertura do evento
Horário: 14h 

Tema: Reeducação postural
Horário: 15h às 16h
Palestrante: Fisioterapeuta

Terça-feira – 25/07
Tema: Cuidados com a saúde
Horário: 14h às 15h
Palestrante: Drogasil

Tema: DST/AIDS
Horário: 15h às 16h
Palestrante: Notredame

Quarta-feira – 26/07
Tema: Relacionamento e 
autoestima
Horário: 14h às 15h
Palestrante: PRONEST

Tema: Depressão, a doença do 
século
Horário: 15h às 16h
Palestrante: PRONEST

Quinta-feira – 27/07
Tema: Bem-estar e qualidade de 
vida
Horário: 14h às 15h
Palestrante: Notredame

Tema: Pragas Urbanas
Horário: 15h às 16h
Palestrante: Biovetor

Sexta-feira – 28/07
Tema: Comportamento Seguro
Horário: 14h às 15h
Palestrante: Bombeiro

Encerramento do evento: Sorteio de 
brindes.
Horário: 15h às 16h

Obs. 1. Coffee break será fornecido pelo
BCA.
2.Haverá sorteio de brindes ao final das
palestras.
3. Será entregue um cupom de
participação em cada palestra para o
sorteio final do dia 28/07.
4. Dr. Moacyr – glicemia e pressão
arterial.
5. Mary-Kay – a partir das 13h.
6. Caricaturas - Borges

KIWI É O PRODUTO IMPORTADO 
EM PLENA SAFRA DA CEAGESP

O
riginário da China, o fruto 
chegou aqui em 1971, por 
meio de sementes im-
portadas da França pelo 
Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC). A maior parte do Kiwi 
comercializado no Brasil provém de 
importação. O País compra principal-
mente da Itália, Nova Zelândia e do 
Chile.  A fruta precisa de temperatu-
ras baixas para o cultivo, por isso, as 
principais regiões produtoras ficam 
no Sul e Sudeste. Tendo o Estado do 
Rio Grande do Sul como o maior pro-
dutor, precisamente, a cidade de Far-
roupilha. Por ano são produzidas em 
média, no município, 1200 toneladas.

A fruta é muito utilizada na forma 
de suco e de sorvetes. Além de ser 
muito nutritiva e benéfica à saúde. “O 
kiwi apesar de pequena, é uma fruta 

que é extremamente rica em diver-
sos nutrientes, inclusive possui mais 
vitamina C do que uma laranja. É uma 
excelente fonte de potássio, Vitami-
na E, proteína, cálcio, ferro, magnésio 
E fósforo”, explica a nutricionista Ana 
Júlia Canfild.

Na CEAGESP, o produto impor-
tado está em plena safra. De acor-
do com a tabela de sazonalidade, no 
mês de julho a produção começa a 
melhorar e a partir de agosto fica for-
te. De acordo com a Companhia, em 
2016, foram mais de 20 mil toneladas 
vendidas. O Kiwi vindo do Chile, por 
exemplo, em agosto do ano passado, 
obteve 1.483 t. Foi o mês que o pro-
duto deste país teve a maior comer-
cialização. O preço do produto regis-
trou um aumento em relação ao ano 
passado de 6,35 para 6,51 reais. 



je ConveRsa Com 
dIReToRa do 
PRoChIle no BRasIl

 Já tive a oportunidade 
de representar o Chile 
em uma série de ações 
estratégicas como a APAS, 
maior feira supermercadista 
da atualidade, e a Bio Brazil 
Fair, mais importante evento 
de produtos orgânicos. 
Ambas foram experiências 
muito positivas tanto para 
promover nossa oferta 
exportável para empresários 
brasileiros dos dois setores, 
como para otimizar as 
relações e negócios entre os 
representantes de empresas 
do Chile e do Brasil, sempre 
visando reforçar os laços 
comerciais entre os dois 
países.   

JE - O que vem a ser o ProChile e qual a 
finalidade aqui no Brasil?
María Julia: O ProChile é o escritório 
comercial do Chile no Brasil e sua princi-
pal finalidade é apoiar a promoção das ex-
portações de bens e serviços chilenos, além 
de contribuir na atração de investimentos 
estrangeiros e no fomento do turismo do 
país. Com 40 anos de experiência e uma 
rede de mais de 50 escritórios comerciais 
no mundo, o ProChile apoia empresas 
chilenas a participarem das mais impor-
tantes feiras e conferências internacionais, 
bem como eventos em que empresários de 
diferentes regiões do mundo se reúnem 
para estreitarem relações comerciais.

JE - Há quanto tempo você está à frente 
do ProChile e como está sendo a sua expe-
riência aqui no País? 
María Julia: Minha entrada oficial como 
diretora comercial do ProChile foi em 
dezembro de 2016 e até este momento já 
tive a oportunidade de representar o Chile 
em uma série de ações estratégicas como 
a APAS, maior feira supermercadista da 
atualidade, e a Bio Brazil Fair, mais im-
portante evento de produtos orgânicos. 
Ambas foram experiências muito positivas 
tanto para promover nossa oferta expor-
tável para empresários brasileiros dos dois 
setores, como para otimizar as relações e 
negócios entre os representantes de empre-
sas do Chile e do Brasil, sempre visando 
reforçar os laços comerciais entre os dois 
países.

JE - Uma outra marca criada pelo ProChi-

le é o Salmón de Chile que tem a finalida-
de de divulgar a comercialização de salmão 
no mundo. E as atividades começaram por 
aqui. Por que o Brasil foi escolhido?
María Julia: A Associação Salmón de Chile 
é resultado direto de uma parceria entre o 
ProChile e a indústria de salmão chilena 
e tem como principal objetivo promover 
e potencializar o consumo do salmão no 
mundo. O Brasil foi o país escolhido para 
o início de suas ações por ser o mercado 
com melhores projeções para a venda do 
produto sendo, atualmente, o terceiro 
mais importante para a indústria chilena 
e, consequentemente, o protagonista da 
produção aquícola do Chile, com um au-
mento de 9% nos envios para o mercado 
brasileiro entre 2015 e 2016.

JE - Quais são os principais produtos chi-
lenos que fazem do país uma referência 
mundial na agricultura?
María Julia: Dentre os destaques estão 
frutas como as maçãs frescas, cujas expor-
tações entre 2015 e 2016 registraram cres-
cimento de 147%, com um aumento de 
US$ 28 mi para US$ 71 mi; os azeites de 
oliva extravirgens, com envios que subi-
ram 34%; o salmão e a truta, que tiveram 
aumento de 9%; e os vinhos, com elevação 
de 8%.    
 
JE - O Chile tem uma produção muito 
forte de produtos orgânicos. Qual a van-
tagem do País em conseguir cultivar em 
larga escala?
María Julia: O Chile é um país de gran-
de riqueza ambiental que possui condições 

geográficas privilegiadas para a produção 
de bens exportáveis de alta qualidade. Tais 
fatores naturais influem diretamente nos 
resultados da agricultura orgânica desen-
volvida no País, de alta qualidade e com 
possibilidades reais de ampliação. Atual-
mente, com a alta demanda internacional, 
95% dessa produção orgânica do Chile é 
destinada à exportação e a principal van-
tagem está justamente nessa capacidade 
de produção do País. Conseguimos man-
ter nossa presença em grandes mercados 
como Estados Unidos, Canadá, Holanda, 
Reino Unido, Nova Zelândia, China e Su-
écia. E, além disso, vemos um cenário de 
constante expansão para mercados que já 
admiram e confiam na oferta de produtos 
chilenos, como o brasileiro.

JE - A CEAGESP é o maior mercado 
atacadista da América Latina e o terceiro 
maior do mundo. O Chile é o segundo 
país de onde vem mais produtos, ficando 
atrás apenas da Argentina. Você já chegou 
a conhecer e no Chile as Centrais de Abas-
tecimento também tem essa importância 
na comercialização de hortifrútis para o 
País?
María Julia: Sim, com certeza! Claro que 
o volume de produção e comercialização 
das centrais chilenas não pode ser compa-
rado aos números gerados pela CEAGESP, 
mas elas são de extrema importância para 
o Chile, pois ajudam a movimentar o es-
sencial setor de hortifrútis no Chile. Esses 
grandes mercados alimentícios são uma 
parte imprescindível para a promoção in-
terna da produção agrícola chilena.   

o jornal entreposto teve a oportunidade de encontrar com a diretora 
comercial do prochile no Brasil, a maría julia Riquelme. formada em 
publicidade com ênfase em marketing, maría julia está há mais de 17 anos 
atuando em relações econômicas e internacionais do prochile. porém, 
mesmo com uma agenda bem atribulada, ela cedeu um tempo para nos 
receber. O escritório, um dos 50 espalhados pelo mundo, fica localizado no 
centro de são paulo. por enquanto, é a única sede no país, mas há o interes-
se, futuramente, de abrir outros departamentos, em outros estados.
na entrevista realizada, em espanhol, ela comenta sobre as principais 
transações envolvendo os dois países latino-americanos. principalmente, 
as exportações de frutas como maçãs, uvas, peras e de salmão chileno 
(salmón de chile) para o Brasil.
todavia, com uma rotina bem intensa de trabalho, maría julia acompanha 
de perto as grandes feiras e eventos do agronegócio, aqui no Brasil. tendo 
o objetivo de demonstrar os produtos com a marca do chile. como foi no 
caso, recentemente, da Bio Brazil fair - considerada a maior feira de orgâni-
cos da américa latina, evento no qual, o je também marcou presença, além 
da apas - associação paulista de supermercados.

entrevista 11www.jORNAleNTRePOsTO.cOM.bR | julho / 2017   I  eNTRePOsTO  



12 especial

ll População de aproximadamente 18 
milhões de habitantes.

ll PIB nominal de US$ 240 bilhões e uma 
taxa de crescimento de 2,3%.

ll É a 54ª economia do mundo. 

ll O setor de agrícola corresponde a 4% do 
PIB. 

ll Possui um clima bastante diversificado

ll Principais produtos exportados: maçã, 
kiwi, pera, salmão.

ll Brasil é o terceiro maior consumidor de 
Salmão Chileno.

ll O Chile foi o 11º parceiro comercial do 
Brasil, em 2015.

ll No setor de alimentos, o Chile, é o 
principal fornecedor de frutas secas para o 
Brasil. 

ll Em 2016, a exportação ao Brasil 
alcançou o valor de US$ 2.964 bilhões. 

ll Deste montante, US$ 1 bilhão 
correspondem ao envio de alimentos.

Sobre o Chile
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GuiLHErME ArAuJO

O Chile possui uma extensão territo-
rial de 756 mil Km2, o que corresponde 
a 4,2% do continente sulamericano. Por 
se tratar de um território extenso, ele tem 
praticamente todas as variações climáti-
cas possíveis, desde o deserto quente do 
Norte até o rigoroso frio do Sul e isso be-
neficia muito à agricultura local. O país 
é cercado por barreiras naturais que o 
permite estar longe de pragas e de doen-
ças. Fator importante que colabora, por 
exemplo, na produção de alimentos or-
gânicos, já que não precisa da utilização 
de defensivos agrícolas. Além disso, com 
mais de 4,3 mil km de costa, o Chile é 
considerado uma potência na produção 
de frutos do mar. 

Porém, mesmo com todos esses recur-
sos naturais, o governo chileno, ao longo 
do tempo, vem investindo, fortemente, 
em medidas que colaboram no desenvol-
vimento do agronegócio. Hoje, o país é 
uma referência mundial na produção de 
muitos bens alimentícios. Tendo desta-
que, por exemplo, como um dos maiores 
exportadores de uvas, ameixas, maçãs, 
nectarinas, pêssegos e salmão. O princi-
pal comprador dos alimentos de origem 
chilena é a China com 26% de toda a 
produção. Em seguida vêm os Estados 
Unidos (13%); Japão (8,6%); Coreia do 
Sul (6,5%); e o Brasil (4,9%). 

O Chile não faz fronteira com o ter-
ritório brasileiro. Entretanto, os dois pa-
íses têm laços econômicos importantes 
que movimentam vários setores, princi-
palmente, o agrícola. Segundo o levan-
tamento do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, 

em 2015, as exportações brasileiras para 
o país chileno são compostas, em sua 
maior parte, por produtos manufatura-
dos, que representaram 57,8% do total, 
com destaque para os tratores. Recente-
mente, no mês de maio deste ano, repre-
sentantes da TVH-Dinamica - empresa 
multinacional atacadista no segmento 
de distribuição de peças de reposição de 
máquinas agrícolas, por meio do gerente 
comercial, Paulo Acosta e da analista de 
exportação, Jaqueline Piva, fizeram a se-
gunda visita comercial do ano, ao Chile. 
“Visitamos potenciais clientes em San-
tiago e outras cidades polo de produção 
chilena, as quais possuem grande foco no 
segmento, com grandes empresas e alta 
utilização de máquinas agrícolas”, afirma 
Jaqueline Piva.

O Brasil, por sua vez, é o terceiro 
maior comprador do salmão vindo do 
país, atrás apenas de Japão e Estados 
Unidos. Pensando nesse mercado brasi-
leiro, em 2012, o Ministério de Relações 
Exteriores do Chile, junto com a indús-
tria de salmão chilena, criaram uma as-
sociação: a Salmón de Chile. Segundo 
os organizadores, a ideia é promover 
e potencializar o consumo do pescado 
no mundo. O Brasil foi o País escolhi-
do para o início de suas ações por ser o 
mercado com melhores projeções para 
a venda do produto. “Cada vez mais, 
buscamos opções que sejam saudáveis, 
mas sem ter de perder o prazer de uma 
refeição saborosa em família. Isto é mais 
fácil do que imaginamos, porque hoje 
podemos contar com alimentos como 
o salmão, altamente nutritivo e muito 

saboroso. Um prato cheio para todos”, 
comenta Melanie Whatmore, da Sal-
món de Chile.

O salmão chileno é reconhecido, in-
ternacionalmente, por sua alta qualida-
de nutricional. Sendo o segundo maior 
produtor do pescado, atrás apenas da 
Noruega. Por ano, são produzidas apro-
ximadamente 800 mil toneladas, um ter-
ço da produção mundial. Recentemente, 
matérias jornalísticas relatam ao risco 
de consumo do peixe deste país. Porém, 
para o professor José Eurico Possebon 
Cyrino, especialista do setor de piscicul-
tura da Escola Superior de Agricultura 
da USP, a maneira como é cultivada não 
interfere na qualidade e nem na saúde. 
“As rações utilizadas na salmonicultura 
são muito boas, excelentes mesmo”, es-
clarece Cyrino. 

Entretanto, para que essa parceria de 
comercialização envolvendo os dois paí-
ses continue dando resultados positivos, 
o ProChile tem a finalidade de apoiar 
a promoção das exportações de bens e 
serviços chilenos aqui no País. Não so-
mente no Brasil, mas a rede possui 50 
escritórios comerciais no mundo. Segun-
do a entidade, desde o final de 2014, os 
envios de bens chilenos para o Brasil, 
categoria que abrange os alimentos, vêm 
superando as exportações, por exemplo, 
de cobre, matéria-prima símbolo da in-
dústria de mineração do país, com um 
total de 61% em 2016. No ano passado, 
as exportações do Chile para o Brasil al-
cançaram o valor de US$ 2.964 bilhões. 
Deste montante, US$ 1 bilhão corres-
pondem ao envio de alimentos.

O PAíS ExPORTA FRuTAS E PESCADO AO BRASIL E PARTICIPA DE GRANDES 
EVENTOS NACIONAIS PARA DIVuLGAR O POTENCIAL ChILENO NA 
AGRICuLTuRA

ChIle É um dos PaÍses maIs 
foRTes na eConomIa de 
meRCado da CeaGesP

13www.jORNAleNTRePOsTO.cOM.bR | julho / 2017   I  eNTRePOsTO  



especial

meRCado aTaCadIsTa 
lo valledoR no ChIle

RelaçÃo ChIle 
e CeaGesP

No Chile, assim como em 
outros países, inclusive o Bra-
sil, a distribuição de alimentos 
também é realizada através de 
Entrepostos. O Mercado Ataca-
dista Lo Valledor, por exemplo, 
é a maior Central de Abasteci-
mento de comércio hortifru-
tícola privada do país. E está 
entre as principais Centrais 
atacadistas da América Latina. 
Hoje, é o principal responsável 
na comercialização e distribui-
ção dos produtos de micro, 
pequenos, médios agricultores 
para os vendedores e lojistas.

Ela foi criada, em 1968, pelo 
Governo chileno para atender a 
crescente demanda da popula-
ção de Santiago. Sendo que em 
1985, a Central foi privatizada, 
e as concessões operacionais e 
os ativos da empresa pública fo-
ram transferidos para os opera-
dores permissionários. “A prin-

cipal característica é que não 
existe apoio do governo, fazen-
do com que todo o desenvol-
vimento do negócio se realize 
do ponto de vista empresarial” 
é o que explica Gonzalo Bravo 
Baltra, diretor e administrador-
geral do Mercado atacadista Lo 
Valledor.

O surgimento do nome vem 
da antiga fazenda San Andrés 
de Lo Valledor, que se encon-
trava nos arredores de Santia-
go. “Nós herdamos o nome, 
embora hoje o mercado esteja 
localizado no centro da capi-
tal”, ressalta Gonzalo Bravo. 
Segundo dados da Companhia, 
em um espaço de 330 mil m², 
aproximadamente 2 mil empre-
sas comercializam, anualmente, 
mais de 2 milhões de toneladas 
de produtos. Por dia, mais de 
30 mil pessoas comparecem ao 
mercado para diferentes fina-

lidades. Já que possui diversas 
atrações e atividades para se fa-
zer no local. 

Um marco importante é 
que, em 2013, o Mercado Valle-
dor foi designado como sede do 
Congresso da União Mundial 
de Mercados - World Union of 
Wholesale Markets (WUWM). 
Isso coincidiu com os 45 anos 
de existência. No ano seguin-
te, em 2014, representantes da 
Central de Abastecimento Lo 
Valledor, do Instituto de De-
senvolvimento Agropecuário 
do Ministério da Agricultura 
chileno, da Embaixada do Chi-
le e do Instituto ProChile esti-
veram aqui no Brasil. A visita 
teve como um dos principais 
objetivos conhecer melhor as 
políticas desenvolvidas e execu-
tadas para o setor de hortigran-
jeiros, principalmente voltadas 
ao agricultor familiar.

O Chile é um dos prin-
cipais países de onde vem os 
produtos para serem comercia-
lizados, aqui no maior mercado 
atacadista da América Latina e 
o terceiro maior do mundo, a 
Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Pau-
lo, a CEAGESP. O país só fica 
atrás da Argentina, assim como 
informa a tabela ao lado. E só 
para se ter uma ideia, de acordo 
com a Central de Abastecimen-
to, no ano de 2016, foram ven-
didos mais de 51 mil toneladas 
de alimentos de origem chilena. 
Praticamente, 10 mil t a mais, 
em relação ao ano anterior. É 
a maior marca registrada nos 
últimos cinco anos. Já no pri-
meiro semestre de 2017, obteve 
um resultado, no momento, de 

mais de 20 mil t vindas do país.
Os principais produtos do 

Chile que abastece o Entre-
posto paulista são as frutas e 
o pescado. Sendo que no ano 
passado, por exemplo, a maçã 
deste país teve uma comercia-
lização acima dos 23,8 mil t. 
Itens como a uva (7,9 mil t); 
e a ameixa (5,6 mil t) também 
colaboraram com a movimen-
tação deste setor.

Um fator importante é que 
existe um pavilhão na Ceasa de 
São Paulo que trabalha exclu-
sivamente com importação de 
frutas. Além do Chile, diversos 
produtos de vários países como 
a Espanha, Portugal, Argentina, 
entre outros são encontrados 
no Mercado atacadista.

Outro alimento vindo do 

Chile que tem uma grande 
parcela na comercialização é 
o pescado. O salmão chileno, 
por exemplo, um item bastante 
comercializado, ocupa a sexta 
posição do setor do ranking por 
toneladas. Sendo que de janei-
ro a dezembro do ano passado, 
foram mais 2 mil t desse peixe. 
A mercadoria é abastecida em 
muitos bares e restaurantes que 
adquirem o salmão, pensando 
na qualidade. Um exemplo é 
o restaurante Haru Cozinha 
Oriental, eleito, em maio des-
te ano, o melhor restaurante 
japonês de Cuiabá pelo júri da 
revista VEJA. Segundo o res-
taurante, três vezes por semana, 
salmão chileno e atum chegam 
da CEAGESP, para a cozinha 
do Haru Cozinha Oriental. 
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Os produtos de origem do Chile, 
eles vêm via terrestre para a CEA-
GESP. A mercadoria é transporta-
da por caminhões frigorificados e 
depois, quando chega ao destino 
final, ela é armazenada em câmaras 
frias, mantendo a temperatura de 
0º C, desde o início do transporte. 
Para garantir a qualidade do produ-
to, muitas empresas da CEAGESP 
utilizam de frotas próprias ou tercei-
rizadas para a realização desse tra-
jeto. Todos os veículos, porém, pre-
cisam ser refrigerados. Para aten-
der essa demanda, a multinacional 
americana Thermo King, marca lí-
der e sinônimo de equipamentos 
de refrigeração para transporte é 
uma das mais utilizadas no ETSP.
“Os dispositivos I-box e blue box 
acoplados aos equipamentos da 
Thermo King permitem que o trans-

portador esteja conectado e rece-
ba informações on-line, ajudando a 
preservar a integridade da carga, a 
qual será transportada na  tempe-
ratura ideal ao longo de toda rota, 
garantindo a qualidade do produ-
to de ponta a ponta”, explica Cláu-
dio Biscola, Gerente de Vendas da 
Thermo King no Brasil.
Na linha dos acoplados, por exem-
plo, a empresa americana possui 
um portfólio completo de apare-
lhos para caminhões pequenos, os 
quais levam o gás refrigerante do ti-
po R134a, próprio para temperatu-
ras positivas, assim como o R404 
para cargas frescas e congeladas. 
Para caminhões toco, truck e carre-
tas, a empresa oferece equipamen-
tos que asseguram o controle rigo-
roso de temperatura para transpor-
te de alimentos.

Produto

MAÇÃ

UVA

KIwI

AMeIXA

SALMÃO

pÊSSeGO

peRA

Total (t)

23.804

7922

6311

5657

1923

1841

847

Fonte: Centro de Pesquisa, Qualidade 
e Desenvolvimento da CEAGESP

principais produtos 
Chilenos Comercializados 

no eTSp em 2016

eTSp - Ranking de 
origens por país em 2016

lOgÍsTIcA e AbAsTecIMeNTO 
NA ceAgesP
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ordem

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

volume (t)

258.849,49

51.929,22

40.681,57

15.360,44

14.115,43

12.151,90

8.045,39

4.460,01

1.699,09

1.691,15

Fonte: SEDES - Seção de Economia e 
Desenvolvimento

Produto

Argentina

Chile

espanha

portugal

Itália

Holanda

Uruguai

China

peru

estados Unidos



especial

A La Luna Importadora de 
Frutas Ltda é um empreendi-
mento novo que está, apenas 
há três anos, na maior Central 
de abastecimento da América 
Latina, a Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo, a CEAGESP. Porém, 
ela possui uma experiência vasta 
de mais de 30 anos no Merca-
do, através da antiga empresa La 
Violetera. Os empresários Nil-
ton Rodrigues Paiva e Eduardo 
Bertão estão à frente do coman-
do, junto com mais oito fun-
cionários. O estabelecimento, 
que está localizado no pavilhão 
HFN, Box 171 e 172, trabalha 
com alimentos importados que 
vêm de diversos países como 
Chile, Argentina, Portugal, Es-
panha, Estados Unidos, entre 
outros. Comercializando várias 
frutas como pêssego, nectarina, 
ameixa, kiwi e as tradicionais 
maçãs Red Delicious e Granny 
Smith. Além de frutas secas e 
do pescado, em especial, o ba-
calhau. 

Um dado importante que 
envolve a importação de ali-
mentos é que segundo o balanço 
realizado pelo departamento da 
CEAGESP, a SEDES - Seção de 
Economia e Desenvolvimento, 
no ano passado, a Companhia 
comercializou com 18 países. 
No total, isso incluindo de ori-
gem nacional, foram mais de 3 
milhões de toneladas, em 2016. 
E de acordo com o último levan-
tamento, no primeiro semestre, 

deste ano, só do Chile, foram 
mais de 20 mil t de produtos.   

Em média, quem busca por 
esses alimentos acabam arcando 
com um valor a mais em rela-
ção aos que são produzidos por 
aqui, pelo País. “O produto im-
portado, ele tem uma duração 
maior que o nacional. O preço 
do importado é mais caro, pois, 
ele é comprado no dólar e no 
euro”, é o que explica Alex Gio-
vani, responsável pela área de 

vendas da La Luna.
Com uma frota terceirizada, 

ela abastece, principalmente, 
sacolões, quitanda, feirantes e 
também mercados pequenos. 
Sendo que a empresa comercia-
liza para o Brasil inteiro. Um 
exemplo disso, é o supermer-
cado do Rio Janeiro, a Green 
Fruit, que vem adquirir da CE-
AGESP, há muito tempo, as 
melhores frutas da empresa. E 
para poder trabalhar com frutas 
e pescado vindo de fora é neces-
sário realizar um planejamento 
adequado. Isso porque, a logísti-
ca e o armazenamento precisam 
manter a temperatura do produ-
to para poder ser comercializa-
do no Mercado. Portanto, todos 
os caminhões são frigorificados 
e depois a mercadoria mantida 
em câmara fria.

“Geralmente, as frutas como 
a pera e a maçã duram, em mé-
dia, até um ano, dentro da câ-
mara. Já pêssego e nectarina, 
por exemplo, duram até dois 
meses. O Kiwi chega a aguentar 

uns três meses”, esclarece Alex 
Giovani.

No caso do Chile, por exem-
plo, tem, em média, um mês 
para que o produto chegue à 
CEAGESP. Isso porque envol-
vem alguns trâmites, porém, 
necessários como na inspeção fi-
tossanitária entre os países. “Até 
ser feita a compra, isso chega a 
demorar de uns 25 a 30 dias. E 
existe uma burocracia quando a 
fruta chega à fronteira. Pois, eles 
cortam a fruta, fazem uma aná-
lise para verificar se há bactérias 
ou não. Porque, se eles acharem, 
eles não permitem a entrada no 
Brasil. Mas todas as fronteiras 
existem esse tipo de controle”, 
ressalta o vendedor. 

Para trazer o melhor produ-
to importado para o Entreposto 
paulista, além de o proprietário 
estar sempre viajando, isso para 
acompanhar de perto, as novi-
dades no exterior, também, há 
uma negociação com represen-
tantes de vendas desses países, 
onde eles vêm até a CEAGESP.

lA lUNA, TRAZeNdO dO cHIle FRUTAs IMPORTAdAs PARA A ceAgesP  

OS PRINCIPAIS PRODuTOS ChILENOS ENCONTRADOS NA EMPRESA FICAM POR CONTA DAS PERAS WILLIAMS E 
D’ANJOu, ALÉM DA MAçã RED DELICIOuS E DO KIWI
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A Instrução Normativa 37, de 5 de se-
tembro de 2016, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento institui, 
em todo o território nacional, os critérios 
e procedimentos para o estabelecimento e 
manutenção do status fitossanitário relati-
vo à praga do cancro cítrico, Xanthomo-
nas citri subsp. Citri. As regiões de produ-
ção podem ser caracterizadas como ‘Área 
com Praga Ausente’, ‘Área Livre da Praga 
(ALP), ‘Área sob Erradicação ou Supres-
são’ e ‘Área sob Sistema de Mitigação de 
Risco (SMR)’. 

A Resolução 10 da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, de 20 de fevereiro de 2017 delimi-
tou e oficializou todo o território do Es-
tado de São Paulo como área sob Sistema 
de Mitigação de Risco- SMR, relativo à 
praga do cancro cítrico, Xanthomonas ci-
tri subsp. Citr.

As regiões sob o regime de SMR devem 
obedecer algumas regras de movimentação 
dos frutos para outros estados brasileiros:
lO trânsito de frutos cítricos de imóvel 
deverá ser realizado em veículo fechado 
ou coberto
lO transporte poderá ser feito a granel, 
ou em embalagens descartáveis, ou em 
caixas plásticas retornáveis higienizadas 
em solução de cloreto de benzalcônio 
(amônio quaternário) cento e vinte e 
cinco gramas por litro, na concentração 
de um décimo percentual.

O transporte a granel ou ensacado 
para a comercialização de frutos cítricos in 
natura é um desastre, um retrocesso. Os 
danos mecânicos aceleram o seu metabo-
lismo e a sua senescência, abrem portas de 
entrada para micro-organismos oportu-
nistas, causadores de podridões. Os frutos 
não podem ser utilizados como apoio. A 
embalagem deve suportar o peso do pro-
duto e das outras embalagens na pilha. O 
embalamento e o transporte em sacaria 
ou a granel, sem o suporte de embalagens 
secundárias não deve ser adotado. Umida-
de, danos mecânicos, temperatura alta são 
ingredientes certos para a ocorrência de 
podridões e de perda do fruto.

A exigência de embalagens descartáveis 
novas – madeira ou papelão ou de emba-
lagens plásticas retornáveis higienizadas 
exige uma grande mudança do setor citrí-
cola. Aqui estão os resultados dos levanta-
mentos realizados no ETSP – Entreposto 
Terminal de São Paulo da CEAGESP, com 
os dados de 2016.
lA movimentação de vinte e oito mi-
lhões de caixas com frutos cítricos du-
rante o ano
lAs embalagens de madeira represen-
tam 94% do número total de embala-
gens, as de papelão 4% e as de plástico 
2%.
lAs embalagens e madeira são utiliza-

das como retornáveis e são identificadas 
com a marca do proprietário.
lA administração das embalagens re-
tornáveis é difícil. 
lAs embalagens de madeira levam em 
média 7 dias entre a entrada da caixa 
cheia e o retorno ao mercado da caixa 
vazia e 10 dias entre duas entradas da 
mesma caixa cheia ao mercado.
lA perda média mensal da caixa é de 
3% e a duração prevista de 1 ano e meio. 
São perdidas 28% das caixas em um ano. 
lA entrada de frutos cítricos em 2016 
foi registrada em 313 dias.
lConsiderando o tempo de retorno 
da caixa e as perdas teremos uma movi-
mentação anual de embalagens de ma-
deira retornáveis de 1.145.000 caixas. 
lA relação entre o número de caixas 
no mercado e o número de caixas que 
o proprietário precisa manter é de 1:10. 
Uma empresa que comercializa 2.000 
caixas por dia precisa possuir 20.000 
caixas.

O volume de remessa do citros paulista 
in natura para outros estados brasileiros é 
grande e a sua movimentação é registrada 
e controlada pela Defesa Sanitária Vegetal. 
Os dados do PROHORT de 2016 mos-
tram que a entrada de 403 mil toneladas 
de laranja foi registrada nos maiores ceasas 
brasileiros, sendo 76% oriundo do Estado 
de São Paulo. O ETSP da CEAGESP e o 
Ceasa de Campinas receberam frutas cítri-
cas de 229 municípios paulistas, em 2016. 

 A aplicação da proibição das caixas 
de madeira retornáveis ao mercado inter-
no paulista exigiria a troca de mais de 1 
milhão de caixas só no Entreposto de São 
Paulo, mais o seu estoque correspondente.

Precisamos retomar o projeto do Cen-
tro Logístico de Caixas, desenvolvido pe-
los técnicos da CEAGESP e já adotado 
com sucesso por alguns ceasas como o de 
Contagem - MG e o de Recife - PE.

Os seus objetivos são simples e concre-
tos: 

1. Viabilizar a utilização da caixa retor-
nável num circuito aberto
2. Tirar do usuário o ônus da adminis-
tração e a responsabilidade pelo retorno 
e pela higienização da caixa
3. Garantir uma embalagem retornável 
limpa de boa qualidade e  barata (custo 
por utilização)
4. Tirar as caixas vazias do mercado 
5. Impedir a reutilização das embala-
gens descartáveis
6. Premiar a devolução da caixa descar-
tável.

A proposta de trabalho está bem esta-
belecida:
lO Centro Logístico de Caixas é com-
posto pelo Centro de Higienização e 
pelo Centro de Reciclagem.
lA entrada e a saída da caixa vazia no 

mercado será restrita ao Centro Logísti-
co de Caixas. As caixas retornáveis de-
verão ser entregues no Centro de  Hi-
gienização e as caixas descartáveis no 
Centro de Reciclagem, antes da entrada 
no mercado.
lO Centro Logístico de Caixas deverá 
ter um portão de entrada e saída inde-
pendentes e de fácil acesso.
lAs caixas descartáveis serão prensadas, 
trituradas e vendidas para reciclagem.
lA administração do estoque, do retor-
no e da higienização é responsabilidade 
do Centro de Higienização.
lCada usuário paga pela caixa, através 
da aquisição do Vale Caixa. Um vale-
caixa corresponde ao direito de retirada 
de uma caixa. O sumiço da embalagem 
é responsabilidade do seu usuário. O 
vale-caixa poderá ser no formato de um 
cartão de crédito e débito. O atacadista 
poderá fornecer cartões adicionais para 
os seus clientes e fornecedores preferen-
ciais, se assim o desejar.
lO custo da manutenção da qualidade 
da embalagem, da carga, da descarga e 

do espaço ocupado no armazenamento 
da caixa vazia é do Centro de Higieni-
zação.
lPoderão ser utilizadas embalagens de 
diferentes fabricantes desde que aten-
dam a um padrão mínimo de qualidade 
e de características aprovados pelo Cen-
tro Logístico de Caixas. 
lA caixa deverá portar um ‘chip’ que 
garanta o seu reconhecimento na entra-
da e saída da caixa do Centro de Higie-
nização.
lA embalagem não poderá ter gravada 
marca proprietária. A identificação do 
fornecedor do produto deverá ser feita 
através do rótulo afixado na caixa.
lO Centro de Higienização é o respon-
sável pelo recebimento de caixa vazia 
suja, pela sua limpeza e higienização e 
pelo fornecimento da caixa limpa.

Maiores informações 
Centro de Qualidade, pesquisa e Desenvol-
vimento da CeAGeSp 
qh@ceagesp.gov.br
11 3643 3825 e 11 3643 3890

o CanCRo CÍTRICo e o BanCo de CaIXas
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auTo ReTRaTo do Ceasa PaulIsTano Pelos  seus aTaCadIsTas
O Entreposto Terminal de São 

Paulo é um dos maiores entrepostos de 
abastecimento de frutas e hortaliças frescas 
do mundo.  

O levantamento da percepção do 
atacadista, permissionário do ETSP, 
sobre o seu negócio é o caminho mais 
curto e eficiente para compreender o 
funcionamento do mercado e traçar 
estratégias de melhoria do nosso entreposto 
e ou a construção de um novo. 

O Centro de Qualidade, Pesquisa 
e Desenvolvimento da CEAGESP 
vem realizando a cada dois anos, desde 
2005, entrevistas com permissionários e 
compradores do ceasa paulistano. 

Aqui estão os resultados de 2017, 
nos diferentes grupos de pavilhões 
do ETSP da CEAGESP, das respostas 
referentes à utilização de diferentes tipos 
de negociação na venda do seu produto 
(Tabela I), a proporção de utilização da 
paletização na movimentação do seu 
produto no recebimento do produtor e na 
entrega ao comprador Tabela II e III), a 
prestação de serviço de entrega do produto 
ao comprador (Tabela IV), a utilização 
de embalagens retornáveis (Tabela V), o 
número de fornecedores em cada época 
(Tabela VI) e a importância da produção 
própria no fornecimento (Tabela VII).

A comunicação não presencial já 
predomina na negociação de venda do 
atacadista com o seu comprador. O 
sistema exige confiança do comprador 
no vendedor, exige a descrição adequada 
da qualidade e do tamanho do produto, 
do que afina significa 3A ou tipo 12, 
exige a existência de uma linguagem de 
caracterização mensurável de qualidade 
e tamanho, como a desenvolvida 
pelo ‘Programa Brasileiro para a 
Modernização da Horticultura’ desde 
1998, operacionalizada pela CEAGESP 
e disponível para todos. As ‘Normas de 
Clássificação de Abobrinha’ são o nosso 
último lançamento.

A paletização é uma técnica que 
permite a consolidação da carga em 
uma unidade de grande volume e o seu 
transporte mecanizado. A adoção da 
paletização (consolidação e unitização 
de carga) é sinônimo de progresso, de 
eficiência, menor esforço físico, menores 
danos ao produto, de agilidade, de 
facilidade de controle e gestão. A adoção 
da paletização é, considerada por técnicos 
de todo o mundo todo, como uma 
técnica imprescindível na produção e na 
comercialização e só vai crescer.

Os números são irrefutáveis. A adoção 
da paletização é irreversível. A baixa adesão 
à paletização por alguns pavilhões como 
os BPs surpreende considerando que os 
seus principais produtos batata, cebola e 
alho, passam por barracões de classificação 
e que as sacarias de batata e cebola são 
pesadas e de difícil movimentação e que 

a sua movimentação manual é causa de 
danos mecânicos e consequente perda de 
qualidade e de tempo de prateleira.

O atacadista é responsável pela logística 
de entrega do produto ao comprador, uma 
tendência que deve crescer, considerando-
se a atual proporção de compra a distância 
e as dificuldades de movimentação interna 
e externa. Os resultados dos nossos últimos 
levantamentos com os compradores 
mostram que eles permanecem no 
mercado entre 6 e 8 horas, um tempo 
longo demais especialmente para quem 
trabalha com produtos perecíveis frescos.

A utilização de embalagens retornáveis, 
que voltam para o atacadista é alta, de 
gestão difícil e problemática. Aqui não 
estão as embalagens reutilizáveis como os 
engradados e as caixas K, que vão e voltam, 
mas retornam para diferentes usuários.

Consumidores e compradores acham 
normal que as frutas e hortaliças estejam 
sempre disponíveis. Eles não imaginam 
o esforço e o custo necessário para que 
a cada dia o fornecimento aconteça. O 
produto precisa vir de diferentes regiões 
em diferentes épocas do ano, enfrentamos 
mudanças de clima, estradas ruins, pragas e 
doenças imprevistas,... Aqui está o número 
médio de fornecedores por atacadista, 
necessários em uma determinada época. 
No ano será multiplicado por cinco ou seis 
– são necessários fornecedores de diferentes 
regiões para garantir o abastecimento do 
ano todo. 

A proporção % de produção própria 
mostram o engajamento direto do 
atacadista na produção, mas não mede o 
seu envolvimento no financiamento da 
produção. 

A maior parte dos atacadistas (65%) 
não possuem produção própria, 11% 
só vendem a própria produção e 19% 
produzem mais de 60% do volume que 
comercializam no ETSP. Os números são 
muito significativos quando consideramos 
o grande volume e diversidade de frutas 
hortaliças aqui comercializadas.

Centro de Qualidade, pesquisa & 
Desenvolvimento da CeAGeSp

estudos do comportamento do mercado e dos 
seus agentes.

Marina Diogo prandini Tonel
Marina Ribeiro Mathias Duarte Barbeiro
patrícia Soares da Silva
Sabrina Leite de Oliveira
Thiago de Oliveira
Comentários de Anita de Souza Dias Gutierrez
Maiores informações em cqh@ceagesp.gov.br
11 3643 3825/ 11 36433890
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I - proporção % por sistema de comunicação na negociação de venda

Contato

App celular

e-mail

encomenda

Nextel

Outro

pessoal

Telefone

pessoal

Não presencial

am

17

19

1

16

0

18

29

18

82

aP

16

0

6

26

0

49

3

49

51

BP

18

4

1

20

2

47

7

47

53

hf

20

2

2

17

0

50

9

50

50

mf

21

0

2

22

0

53

2

53

47

mlP

22

1

1

19

0

49

7

49

51

msC

32

1

0

8

0

51

8

51

49

GeRal

20

3

2

20

0

48

7

48

52

II - proporção dos atacadistas 
que já recebem e entragam 

paletizado

Pavilhão

AM

Ap

Bp

Hf

Mf

MLp

MSC

Total

Recepção

40

8

3

48

38

0

0

24

entrega

31

7

3

26

22

1

0

15

III - proporção dos atacadistas 
com mais da metade do produto 

paletizado

Pavilhão

AM

Ap

Bp

Hf

Mf

MLp

MSC

Total

Recepção

29

4

0

43

24

0

0

17

entrega

26

2

3

19

11

0

0

9

IV - proporção % do produto 
retirado pelo comprador e 
entregue pelo atacadista

Pavilhão

AM

Ap

Bp

Hf

Mf

MLp

MSC

Total

Retirado

37

91

70

88

96

88

85

86

entregue

60

8

30

11

4

11

15

13

V - proporção % das embalagens 
retornáveis

Pavilhão

AM

Ap

Bp

Hf

Mf

MLp

MSC

Total

Retornável

43

23

3

52

18

8

0

24

Plástico

43

24

5

27

8

12

0

17

madeira

5

6

0

27

15

0

0

11



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 2245-3000

11 4172-5115 ramais 334 - 335 -336

auTo ReTRaTo do Ceasa PaulIsTano Pelos  seus aTaCadIsTas

VII - proporção % dos atacadistas 
na oferta de produção própria por 

pavilhão

% Produção Própira

AM

Ap

Bp

Hf

Mf

MLp

MSC

Total

0

69

73

78

56

73

47

67

65

20

14

9

11

7

13

6

33

10

40

6

3

11

2

5

10

0

6

60

3

7

0

7

4

5

0

5

80

6

3

0

2

2

7

0

3

100

3

4

0

26

3

24

0

11

VI - Número de fornecedores por 
atacadista em cada época

Pavilhão

AM

Ap

Bp

Hf

Mf

MLp

MSC

Total

número

75

89

48

38

32

19

32

45

Outros dois artigos 
referentes a este tema 
foram publicados nas 
edições anteriores do 
jornal entreposto.
para ter acesso a 
informação no site visite a 
biblioteca:
jornalentreposto.com.br/biblioteca-virtual



transporte

foRd venCe o PRÊmIo “ToP of mInd 
RuRal 2017” de CamInhÕes leves

volKsWaGen delIveRY 8.160 É o CamInhÃo lÍdeR de vendas

scANIA FecHA PRIMeIRO 
seMesTRe cOM cRescIMeNTO 
eM TOdOs Os segMeNTOs

No ano em que completa 
60 anos de Brasil, a Scania con-
tinua sua curva de ascensão no 
mercado de veículos comerciais. 
O caminhão R 440 se manteve 
na liderança da faixa de pesados. 
Segundo o ranking da Federação 
Nacional da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fenabrave), 
foram emplacadas, de janeiro a 
junho deste ano, 1.043 unidades. 
O modelo foi o campeão de 2016 
da lista da entidade, na mesma ca-
tegoria.

“Num momento de forte 
queda do mercado, continuamos 
crescendo. Faz a diferença a estra-
tégia de foco no varejo, regiona-
lizar o trabalho da equipe e con-
quistar novos clientes. O segredo 
da marca é oferecer os produtos 
com o menor custo por quilôme-
tro rodado e de maior economia 
de combustível”, afirma Roberto 
Barral, diretor-geral da Scania 

no Brasil. “Especificadamente, 
nos caminhões os grandes frotis-
tas estão, aos poucos, voltando 
a comprar e temos uma posição 
fortalecida entre eles. Nos ônibus, 
estamos nos destacando no seg-
mento de chassis rodoviários.”

O ranking da Fenabrave, dos 
10 veículos pesados mais em-
placados, além do líder R 440 
(13,7% de participação), ainda 
conta com mais três Scania: P 310 
( 290 unidades), G 440 (280), e 
R 480 (215). A marca permane-
ce como única a ter quatro cami-
nhões entre os 10 mais desejados.

De janeiro a junho, a Scania 
vendeu 2.275 unidades na faixa 
em que atua, acima de 16 tone-
ladas, que abrange os caminhões 
semipesados e pesados. Um cres-
cimento de 9,6% em compara-
ção ao mesmo período de 2016 
(2.076 unidades), num mercado 
que caiu 13,4%.

A Ford venceu o prêmio “Top 
of Mind Rural 2017” na categoria 
Caminhões Leves, como a marca 
mais lembrada pelos consumido-
res do agronegócio. Esta é a 20ª 
edição da pesquisa feita anual-
mente pela revista Rural, uma das 
principais publicações da área, 
para conferir a força das marcas 
junto ao público profissional des-
se setor, que é um dos mais im-
portantes da economia nacional.

Com forte tradição nesse seg-
mento, a Ford oferece hoje três mo-
delos de caminhões leves: o Cargo 
816, o Cargo 1119 e o F-4000, co-
brindo diferentes tipos de aplicação 
na atividade rural, desde o trans-
porte de insumos e equipamentos 
até a entrega do produto final nos 
centros de distribuição.

“É uma grande satisfação 
receber este prêmio, um reco-
nhecimento da confiança e qua-
lidade 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. 

O Cargo 816 tem peso bru-
to total de 8.250 kg e motor de 
162 cv, com três opções de dis-
tância entre-eixos para atender 
diferentes aplicações. 

O Cargo 1119, com motor 
de 189 cv e peso bruto total de 
10.510 kg, oferece a maior po-
tência e capacidade de carga em 
sua faixa. Já o F-4000, com mo-
tor de 150 cv e peso bruto total 

de 6.800 kg, é um dos modelos 
com a maior frota circulante do 
Brasil e o único a oferecer uma 
versão 4x4 para serviço todo-ter-
reno. Com cabine convencional, 
se destaca também pela versa-
tilidade e conforto, sendo para 
muitos produtores rurais tanto 
o veículo de trabalho como de 
transporte familiar.

Outra vantagem dos cami-
nhões Ford é a manutenção eco-
nômica, com assistência pós-ven-
da em todo o Brasil na rede de 
distribuidores exclusivos. Nessa 
área, a marca tem realizado um 
trabalho contínuo para reduzir 
o preço das peças de reposição e 
aumentar a agilidade dos servi-
ços, com foco na satisfação dos 
clientes.
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O caminhão Volkswagen 
Delivery 8.160 é o líder de 
vendas no mercado brasi-
leiro este ano. Com 1.035 
emplacamentos, o favorito 
dos motoristas e transpor-
tadores é seguido de per-
to pelo irmão VW Delivery 
10.160, segundo no ranking, 
com 889 unidades, e pelo 
VW Constellation 24.280, 
terceiro colocado, com 813 
licenciamentos, de acordo 
com números do Renavam.

Utilizados em operações 
de transporte com baú car-

ga geral e carga seca, os 
veículos da família Delivery 
destacam-se em operações 
urbanas, abrangendo tam-
bém segmentos como os 
de distribuição de bebidas, 
eletricitário, frigoríficos e 
plataformas de auto socor-
ro.

“A cabine é de fácil aces-
so, o que agiliza a entrada e 
a saída do motorista, otimi-
zando desde entregas até 
operações de emergência, 
como socorro a veículos. 
Além disso, os caminhões 

têm alta disponibilidade 
de peças de manutenção, 
contribuindo para o me-
lhor TCO, ou custo total da 
operação”, destaca Ricardo 
Alouche, vice-presiden-
te de Vendas, Marketing e 
Pós-Vendas da MAN Latin 
America.

Com três relações de 
redução, que se adequam 
às diversas aplicações, e 
maior força da roda de tra-
ção, os caminhões VW Deli-
very 8.160 têm consumo de 
combustível otimizado, o 

que também auxilia no ren-
dimento do anda e para das 
cidades.

Já o VW Constellation 
24.280 é o caminhão se-
mipesado mais vendido do 
Brasil. Indicado para servi-
ços rodoviários de média e 
longa distância, conta com 
motor MAN D08 de 277 cv 
de potência e 1.050 Nm de 
torque e dispensa o uso do 
Arla 32 e se mostra ainda 
mais vantajoso para esse 
perfil de operação, além 
de facilitar o processo de 

implementação. O modelo 
pode ser equipado com a 
transmissão mecânica ou 
com a automatizada V-Tro-
nic, que melhora de forma 
significativa o consumo 
de combustível da frota, 
além de ampliar o conforto 
e segurança na condução, 
reduzindo o custo opera-
cional. A configuração do 
veículo se traduz em pro-
dutividade no melhor custo 
operacional ao cliente, com 
alta disponibilidade e baixo 
consumo de combustível.



A empresa Difar está há mais de 20 
anos comercializando produtos nacio-
nais e importados na CEAGESP. São 
frutas vindas de diversos países da Amé-
rica do Sul e também da Europa, como 
Chile, Argentina, Espanha e Portugal. 
Sendo que a empresa realiza o abaste-
cimento de Norte a Sul do Brasil intei-
ro. Principalmente, atendendo sacolões 
e hortifrútis. E para transportar maçã, 
pera, uva, ameixas, por exemplo, são 
utilizados caminhões novos e semino-
vos. Todos frigorificados para conservar 
e manter a qualidade durante o trajeto 
até o armazenamento em câmaras frias.

A novidade fica por conta do pro-
prietário da empresa, Antônio Donizete 
José, mais conhecido no mercado como 
“Toninho”, que está renovando a frota 
da Companhia.

Mesmo no período de crise, em que 
o País está lentamente se recuperando, 
Donizete, recentemente, fez uma aquisi-
ção de um novo caminhão 0 km através 
da concessionária DAF Guarulhos. “A 
gente estava trabalhando com veículos 
quase sempre novos. E pelo visto, o que 
a gente tem visto pela DAF Caminhões, 
através dos comentários e das explicações 
dos vendedores, então, fizemos a escolha 

pelo o caminhão da marca que está nos 
agradando bastante”, comentou.

Segundo o gerente de vendas Cláu-
dio Gagliano (Cacau), o modelo adqui-
rido foi o XF 105 460 na cor prata, com 
capacidade máxima de carga de 74 to-
neladas. Porém, no mercado é possível, 
também, encontrá-lo nas configurações 
6x2 ou 6x4 e nas opções de motorização: 
410 cv e 510 cv. Além das cores preta, 
branca, vermelha, amarela e azul de dife-
rentes tonalidades. Reconhecido pela ro-
bustez e pelo baixo custo de operação, o 
veículo conta com três opções de cabine: 
Comfort, Space e Super Space.

Segundo a Fenabrave – Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores - em junho deste ano, 
teve um aumento de 1,48% na compra 
de novos caminhões em relação ao mês 
anterior. Foram no total, 4.180 veículos 
emplacados. Sendo que a DAF subiu de 
colocação dos mais vendidos progressi-
vamente, nos últimos anos. No ano de 
2015, por exemplo, ela ocupava a nona 
colocação das maiores fabricantes. No 
ano seguinte, a oitava e no primeiro se-
mestre deste ano, ela já está na sétima 
posição. Isso a coloca como uma das 
poucas que conseguiram rendimentos 

positivos, em comparação ao semestre 
do ano passado. Na verdade, apenas duas 
que conseguiram: DAF com +31,05; e 
Scania +9,74.   

“A necessidade de possuir mais um 
caminhão foi para atender a nossa de-
manda. Ele é um caminhão que faz uma 
média melhor. Além de ser muito ma-
cio, ele tem um belo de um motor. A 
estrutura dele é bem robusta”, esclarece 
Toninho.

A empresa possui no total, oito ca-
minhões próprios. Porém, quando há 
necessidade utiliza-se de frotas terceiriza-
das. O novo veículo vai ser colocado para 
fazer o trajeto internacional. “Daqui 
para lá, é sempre Brasil e Chile e na vol-
ta, você pode abastecer tanto no Chile 
quanto na Argentina. É uma questão de 
logística nossa, ou seja, de buscar frutas 
da gente também”, disse o proprietário.

dIfaR Renova sua fRoTa Com novo CamInhÃo da daf Xf 105 
NOvO veÍcUlO AdqUIRIdO TOTAlMeNTe FRIgORIFIcAdO TRARá PROdUTOs dO cHIle PARA O eTsP  
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bANcO dO bRAsIl 
ANUNcIA R$ 103 
bIlHÕes PARA PlANO 
sAFRA 2017/2018

o Banco do Brasil anunciou 
no dia 11 de julho, que vai 
destinar r$ 103 bilhões 
de recursos para o plano 
safra 2017/2018. o anúncio 
foi feito em cerimônia no 
centro cultural Banco do 
Brasil, em Brasília, e é um 
detalhamento do plano 
safra lançado oficialmente 
no início do mês. o Banco 
do Brasil é um dos agentes 
financiadores.

a maior parte dos 
recursos, r$ 91,5 bilhões, 
será para o crédito rural aos 
produtores e cooperativas. 
deste montante, r$ 72,1 
bilhões serão direcionados 
para operações de custeio 
e comercialização e r$ 19,4 
bilhões para créditos de 
investimento agropecuário. 
já os r$ 11,5 bilhões 
restantes serão destinados 
às empresas da cadeia do 
agronegócio.

UsP vAI PReMIAR 
MelHORes 
sOlUÇÕes PARA O 
AgRONegócIO dO 
bRAsIl eM cONcURsO 
INTeRNAcIONAl

escola superior de 
agricultura luiz de queiroz 
(esalq), o campus da 
universidade de são paulo 
(usp) em piracicaba (sp) 
vai premiar as melhores 
soluções para o agronegócio 
do Brasil durante 
competição internacional. 
além do reconhecimento 
com prêmio em dinheiro, 
que pode chegar a r$ 3 
mil, os melhores projetos 
receberão consultoria para 
serem colocados em prática.

as dez melhores propostas 
serão selecionadas para 
participar da etapa final de 
apresentações, no dia 11 de 
novembro, no campus da 
esalq/usp, em piracicaba as 
equipes interessadas devem 
se inscrever no site do 
evento entre os dias 10 de 
julho e 13 de outubro.

saudável, delicioso e com 
um excepcional valor para 
a nutrição encontrado em 
poucos outros alimentos 
(ácidos gordos ómega 3), 
o adorável salmão de tom 
rosado pode ser servido numa 
variedade de maneiras e é 
sempre um favorito entre os 
amantes de peixe e apreciado 

mesmo por aqueles que não 
gostam de peixe.

embora o salmão nasça em 
água doce, passa uma grande 
parte da sua vida no mar, só 
para navegar centenas de 
quilómetros para voltar ao 
seu local de nascimento a 
fim de desovar. não é para 

admirar que estes peixes 
inteligentes e intuitivos sejam 
considerados um «alimento 
cerebral». o salmão é 
normalmente classificado 
como salmão do pacífico (da 
família oncorhynchus) ou 
do atlântico (família salmo), 
de acordo com o oceano 
em que se encontram. as 

características do salmão 
variam com as espécies. as 
suas cores estendem-se do 
rosa ao vermelho e laranja. 
além disso, alguns salmões 
são mais ricos e gordos 
que outros. por exemplo, o 
chinook e o salmão vermelho 
são peixes mais gordos que o 
rosa e o seu companheiro.

TRAbAlHAdORes 
RURAIs dIZeM 
qUe ReFORMA dA 
PRevIdÊNcIA AMeAÇA 
APOseNTAdORIA

sazonalidade, 
informalidade e duras 
condições de trabalho 
foram apontadas pelos 
representantes dos 
trabalhadores na agricultura 
como aspectos que 
dificultam na contribuição 
para a previdência social. 
as mudanças nas regras 
da aposentadoria rural 
na reforma proposta pelo 
governo foram consideradas 
um obstáculo para o 
acesso ao benefício. a 
aposentadoria rural foi tema 
de mais uma reunião da cpi 
da previdência, no dia 10 de 
julho.

o texto substitutivo 
aprovado na câmara dos 
deputados, que modificou 
a proposta original, 
propõe que a idade de 
aposentadoria dos homens 
seja reduzida de 65 anos 
para 60 e a das mulheres 
para 57 – se comprovada 
a atividade no campo. o 
tempo de contribuição cai 
de 25 anos para 15. o texto 
mantém a cobrança de uma 
contribuição máxima de 5% 
sobre o salário mínimo.

veNdAs dOs 
sUPeRMeRcAdOs 
TÊM AlTA de 1,24% 
eM MAIO

o faturamento real dos 
supermercados no estado 
de são paulo (deflacionado 
pelo ips/fipe), no conceito 
de mesmas lojas – que 
considera as lojas em 
operação no tempo mínimo 
de 12 meses – registrou 
queda de 0,24% entre 
janeiro e maio de 2017, na 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior. 
esta é a menor queda no 
acumulado do ano desde 
janeiro de 2015, quando foi 
registrado um decréscimo 
de -0,16%. no mês de maio, 
a alta nas vendas foi de 
1,24% em relação ao mesmo 
mês de 2016 e de 4,95% de 
abril deste ano. 

sAlMóN de cHIle 
ReÚNe MÉdIcOs 
PARA FAlAR dOs 
beNeFÍcIOs dO 
PescAdO PARA O 
cORAÇÃO 

de olho nessa tendência, a 
salmón de chile, associação 
que promove o salmão 
chileno no Brasil, reuniu, 
no dia 14 de junho, médicos 
da sociedade Brasileira 
de cardiologia em um 
encontro que destacou os 
benefícios do consumo do 
salmão ao coração. a ação 
integra as atividades da 
marca no Brasil, que, além 
de promover a versatilidade 
do pescado, trata de seus 
benefícios nutricionais. na 
ocasião, o presidente do 
comitê da salmón de chile, 
igal neiman, falou sobre as 
altas propriedades nutritivas 
do salmão aliadas à redução 
do risco de doenças 
cardiovasculares.

cHIle qUeR elevAR 
veNdA de sAlMÃO 
AO bRAsIl PARA 100 
MIl T eM dOIs ANOs

a indústria chilena de 
salmão espera elevar as 
exportações do produto 
para o Brasil para cerca de 
100 mil toneladas em um 
horizonte de dois anos. 
representantes do setor 
têm feito campanhas de 
incentivo ao consumo do 
peixe no mercado brasileiro. 
o chile é o principal 
fornecedor de salmão para 
o Brasil. no ano passado, 
o volume adquirido foi de 
71,85 mil toneladas, que 
rendeu à indústria do país 
us$ 466,76 milhões. os 
dados do governo brasileiro 
englobam as compras do 
peixe vivo, além do produto 
seco, congelado, salgado ou 
defumado.

sAlMÃO



SIM!
UMA EMPRESA

VOCÊ PODE

OU PRODUTO 

DE FORMA FÁCIL.

ENCONTRAR

NA CEAGESP

ACESSE
AGORA

WWW.ANUARIOENTREPOSTO.COM.BR

O dia passa muito rápido para perder tempo procurando.

Acesse o portal ANUÁRIO ENTREPOSTO e descubra como ficou fácil 
encontrar frutas, verduras e legumes na Ceagesp.

Visite as páginas dos melhores atacadistas.

Localize e entre em contato direto por e-mail ou telefone.

Conheça essa importante ferramenta de negócios!

O ANUÁRIO.



SIM!
UMA EMPRESA

VOCÊ PODE

OU PRODUTO 

DE FORMA FÁCIL.

ENCONTRAR

NA CEAGESP

ACESSE
AGORA

WWW.ANUARIOENTREPOSTO.COM.BR

O dia passa muito rápido para perder tempo procurando.

Acesse o portal ANUÁRIO ENTREPOSTO e descubra como ficou fácil 
encontrar frutas, verduras e legumes na Ceagesp.

Visite as páginas dos melhores atacadistas.

Localize e entre em contato direto por e-mail ou telefone.

Conheça essa importante ferramenta de negócios!

O ANUÁRIO.


