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eSTamoS eSPeRando PeLo Rei da SoJa
No maior mercado atacadis-

ta da América Latina e o terceiro 
maior do mundo, a CEAGESP, é 
inevitável não mensurar a capa-
cidade e a importância relevante 
na movimentação e no abas-
tecimento do setor hortifruti-
granjeiro para o país. Segundo a 
Companhia, pelo local circulam 
diariamente algo em torno de 50 
mil pessoas vindas de todos os 
cantos do Brasil. Praticamente, 

uma cidade, em um espaço de 
700 mil metros quadrados.

De acordo com o boletim da 
CONAB - Companhia Nacio-
nal de Abastecimento, no ano 
de 2016, a Ceasa de São Paulo 
fechou com aproximadamente 3 
bilhões de toneladas de produtos 
comercializados, isso sem contar 
com as unidades existentes no 
interior. E só no primeiro tri-
mestre deste ano, foram mais de 

um milhão de toneladas de ali-
mentos no Entreposto paulista.

A Central de Abastecimento 
é uma empresa pública vincu-
lada ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, 
ou seja, subordinada ao Gover-
no Federal, independente qual 
seja a melhor maneira de gerir 
o Mercado, sendo uma auto-
gestão, o que alguns permissio-
nários questionam, a verdade é 

que desde que assumiu o cargo, 
Blairo Maggi ainda não venho 
conhecer aquilo que está sob o 
comando de sua pasta. Sabemos 
da agenda lotada, das obriga-
ções, reuniões, porém, mas não 
podem esquecer-se dessa pérola 
que nós temos, nós brasileiros, 
que é a CEAGESP.

A Katia Abreu visitou, um 
ano antes, em 2015, da posse 
de Blairo, o Entreposto. Quem 

sabe em breve teremos a visita 
do ministro? Ainda há tempo, 
pois, está no segundo ano de 
mandato. O convite foi dado, 
principalmente, porque, a edi-
ção especial deste mês do Jornal 
Entreposto é sobre a expectativa 
da SuperSafra que o Brasil vai 
colher, sendo a maior da histó-
ria. E lembrando que o ministro 
é mais conhecido como o “rei da 
soja”.  

GuiLheRme aRauJo

EDITORIAL

CÁ ENTRE NÓS

Domingo, 7 de maio, 6 ho-
ras da manhã, o tempo escuro, 
um chuvisqueiro persistente e 
vão chegando os componentes 
das comitivas e vão descarre-
gando as panelas decorando 
as barracas com fardo de feno, 
laço arado, pratos e canecas de 
Ferro Ágata, garfo e colher de 
alpaca, lamparina. A imagem 
da Nossa Senhora Aparecida 
padroeira do Brasil é segura-
da na mão do cozinheiro mais 
idoso e é feita a oração. Todos 
depositam o chapéu no chão e 
elevam o pensamento a Deus. 
Ao término da prece, o berran-
te toca como forma de agrade-
cimento ao criador e quando 
olhamos para o céu vimos que 
estava clareando os raios sola-
res que empurraram as nuvens 
para o horizonte. O tempo foi 
esquentando, os cozinheiros 

preparando a comida, desfian-
do a carne seca, cortando o 
bacon fininho e no tacho aque-
cido depois depositado para ser 
socada no pilão, com farinha de 
mandioca, farinha de milho e aí 
vira a paçoca que é uma delícia. 

Os participantes vão se con-
fraternizando, pois, é a primeira 
etapa do Circuito Queima do 
Alho no ano. Os juízes junto 
com o público vão visitando 
as barracas, fazendo perguntas 
e em segredo vão anotando os 
dados da decoração. Às 10 ho-
ras da manhã, a primeira atra-
ção musical canta enquanto os 
cozinheiros vão preparando o 
feijão, descascando o alho, pi-
cando a cebola para dar o to-
que de elegância perto das 13 
horas, a festa já está bobando e 
Luciana Melo chega ao recinto, 
ela vai para a escolinha, onde, é 

recepcionada pela colaborado-
ra Kelly, o senhor Ronaldo do 
Pão de Queijo Ryco pede para 
recordamos algumas das passa-
gens do saudoso Jair Rodrigues 
quando ele visitava os amigos 
na CEAGESP.

Luciana andou na nossa 
horta, sentiu o aroma dos tem-
peros plantados em nossos can-
teiros e foi para o camarim que 
foi preparado pelas professoras 
e decorado pela produtora te-
atral Ita Venâncio que atua no 
CÉU da Zona Leste. Enquanto 
isso no palco se apresentava Léo 
Santos que com o seu violão e 
na percussão o seu irmão e um 
sanfoneiro qualificado para a 
plateia deram o recado.  A fa-
mília falou que o cantor está 
aprovado. Léo deixa o palco e 
eu tive o prazer de apresentar 
Luciana Melo que empolgou 

a todos e levou as lágrimas ao 
cantar com a voz forte vinda do 
fundo do coração: Disparada. 
É verdade, até eu chorei.  Após 
a apresentação, autografou os 
CDs adquiridos pelos fãs. Ela se 

deixou ser fotografada ao lado 
da galera. 

Obrigado a todos que aju-
daram e acreditaram no nosso 
evento beneficente, a Nossa 
Turma agradece.

sUcessO de PÚBLIcO: PRIMeIRA eTAPA dO cIRcUITO QUeIMA dO ANO NA ceAgesP
maneLÃo





A edição anterior do Jornal En-
treposto do mês de abril: “ESTÁ 
COM PREÇO DE BANANA” NÃO 
SE ENCAIXA MAIS COM ESSA 
FRUTA, abordou sobre o cenário 
da bananicultura do país. Por cau-
sa das baixas temperaturas atingi-
das no ano passado, a fruta ficou 
com o preço bem alto em todo o 
território brasileiro, sem exceção. A 
expressão: “preço de banana”, uti-
lizada para mencionar que o produ-
to está barato, não se adequa mais a 
essa realidade, pelo menos por en-
quanto. 

No Estado de São Paulo, o Vale 
do Ribeira é a principal região pro-
dutora. Muitas empresas que co-
mercializam a fruta na CEAGESP 
trazem, principalmente, do municí-
pio de Registro. Como é o caso da 
empresa Joraik Frutas e Frutas Ro-
cha. Por isso, entrevistamos o pre-
feito da cidade, Gilson Fantin.

“A bananicultura se estabele-
ceu na região devido às condições 
climáticas favoráveis, como inverno 
pouco intenso, chuvas bem distribu-
ídas ao longo dos anos e proximida-
de aos grandes mercados consumi-
dores. Outro fator importante foi a 
instalação da cultura nas várzeas de 
terras férteis ao longo do Rio Ribeira 
de Iguape e posterior expansão para 
áreas de terras secas, além da dis-
ponibilidade de mão-de-obra para 
as lavouras”, explica Gilson Fantim.

Para conferir essa e as outras 
edições do jornal acesse a aba Edi-
ção Virtual do portal:
www.jornalentreposto.com.br

O SINCAESP – Sindicato dos 
Permissionários em Centrais 
de Abastecimento do Estado 
de São Paulo reuniu-se com 
os permissionários, no dia 
10 de maio, no auditório 
da CEAGESP para discutir 
sobre uma nova organização 
dos horários do Entreposto 
paulista.
O objetivo principal era 
debater sobre o início de 
comercialização e propor 
um término, já que no fim 
de tarde na Central de 
Abastecimento o movimento 
é bem fraco, segundo 
os organizadores. Por 
exemplo, entrada de veículos 
carregados a partir das 22 
horas. 
No evento, os representantes 
da categoria mencionaram 

a pesquisa realizada pelo 
setor de qualidade da 
CEAGESP (SECQH), em 2015, 
que apontou que 63% dos 
compradores ingressam no 
ETSP até às 9 horas, em 2005 
esse índice era de 50%. A 
mesma pesquisa aponta que a 
maioria dos permissionários, 
nos diferentes setores, 
recebe grande parte de suas 
mercadorias (80%) até às 12 
horas. E ainda que 80% da 
comercialização é realizada 
até às 15 horas e a entrega até 
às 18 horas.
Por enquanto ainda não 
há uma definição, apenas 
procurando, junto com todos 
os permissionários uma 
melhor solução que atenda 
tanto o consumidor quanto ao 
Mercado. 

REORGANiZAÇÃO DO HORÁRiO DE FUNCiONAMENTO DA CEAGESP

Um grupo formado por 
alunos de diversos países vie-
ram a convite do Departa-
mento do Centro de Pesquisa, 
Qualidade e Desenvolvimento 
da CEAGESP para conhecer a 
Central de Abastecimento e o 
trabalho executado pelos pro-
fissionais na área técnica. Eles 
puderam tirar dúvidas e enten-
der como funciona as normas 
de classificação dos produtos. 
Os exemplares dos meses de 
abril e maio, no qual foram 
abordados os temas, respecti-
vamente, sobre as dificuldades 
das Ceasas do Brasil em co-
mercializar produtos orgânicos 
e o cenário da bananicultura 
foram utilizados para demons-
trar aos estudantes informa-
ções sobre o setor de hortifru-
tigranjeiro.

Uma das estudantes, a 
chinesa Yuhan Meng, com o 
inglês impecável, está pela pri-
meira vez no Brasil e se sentiu 

muito acolhida pelo povo bra-
sileiro. Mesmo sem saber falar 
a língua portuguesa, ela está 
adorando as pessoas. Meng re-
lata, também, como este curso 
contribui para a sua formação 
pessoal e acadêmica. 

“Eu posso estar aqui, por 
causa do programa que eu es-
tudo na França e escolhi fazer 
esse programa para me ajudar 
na continuação de minha gra-
duação e esse programa me 
proporciona a possibilidade de 
ir para a Europa, América do 
Sul e também para outros dife-
rentes países”, é o que esclarece 
Yuhan Meng. 

A chance de conhecer ou-
tros lugares proporciona um le-
que de conhecimento, além de 
proporcionam um intercâmbio 
de cultura. “Para mim, viajar é 
tentar desvendar um mistério, 
porque, você não sabe o que te 
espera e isso é impressionante”, 
conclui a estudante. 

JORNAL ENTREPOSTO É MOSTRADO 
PARA OS ESTUDANTES DO EXTERiOR 

 A agricultura e o agronegócio 
exercem um papel fundamental na 
economia do País, gerando emprego, 
renda e sustentabilidade para milhões 
de brasileiros. O Jornal Entreposto 
não só contribui na divulgação de 
informações relevantes para o setor, 
como valoriza e fortalece as cadeias 
produtivas e todos os profissionais 
envolvidos nesse processo – do 
agricultor ao comerciante do varejo. 
Com linguagem leve e visual moderno, 
o Entreposto consegue atingir todas as 
regiões do País com a diversidade de 
temas abordados.   

Gilson Fantin, prefeito de Registro-SP

 Eu leio todas as edições,  eu 
acho que vocês são uma das fontes 
mais importantes de interação aqui 
para gente na Ceasa.  As duas 
últimas edições foram excelentes, 
eu achei que o foco foi bem melhor 
que as das últimas edições. E 
vocês estão focando em assuntos 
técnicos, focando em assuntos 
definitivamente comerciais, é o que 
nós estamos precisando.   

José Paulo, Analista da SEDE - Seção de 
Economia e Desenvolvimento

depoimentos

Equipe de promoção da Saque e Pague esteve no dia 05 de 
maio, para divulgar os serviços disponíveis do autoatendi-
mento no ETSP
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2018

Quem é trabalhador
 e leva muita carga sonha
com um KIA BONGO.

•Tração traseira •Capacidade para    
    transportar até 3 pessoas•Air bag duplo

•Liberado para circular em centros urbanos 

•1.812 kg de capacidade de carga no chassi

•Direção hidráulica•Bancos reclináveis 

•Freios ABS •Vidros elétricos 

•Motor 2.5 L, turbodiesel, com 130,5 cv  

•Basta habilitação categoria B para conduzir
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CONSULTE A TABELA DE REVISÃO COM PREÇOS
FIXOS E A REDE DE CONCESSIONÁRIAS NO SITE.

www.kia.com.br • 0800 77 11011

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

O sucesso da produção agrí-
cola exige uma profunda cumpli-
cidade e interação com a Nature-
za e a convivência com situações 
quase impossíveis nas cidades, 
onde vive a grande maioria da 
população brasileira. 

Apesar do grande sucesso do 
agronegócio na mídia, as políticas 
públicas de saúde são feitas para 
as populações urbanas das gran-
des cidades, considerando que 

elas estão próximas de hospitais e 
de cuidados médicos. O poder de 
decisão e de solução está cada vez 
mais concentrado e mais longe 
das áreas rurais.

Alguns exemplos são as res-
trições de aplicação de injeções 
pelos farmacêuticos e até da re-
tirada de um ‘bicho de pé’ ou de 
um ‘berne’, considerados agora 
um procedimento cirúrgico e 
a proibição de compra do soro 

CoBRaS

antiofidíco. 
O Brasil é o país do mun-

do com a maior diversidade 
de cobras, com 386 espécies 
das 3 mil espécies do mundo. 
Somente 15% das serpentes 
brasileiras são peçonhentas. 
A maioria dos acidentes acon-
tece quando a pessoa toca na 
cobra, normalmente escondi-
da no meio da vegetação e na 
área rural.

Hoje a proteção contra a 
picada de cobras na área ru-
ral é impossível. A picada por 
cobras venenosas é um dos 
problemas mais temidos pe-
los produtores rurais da maior 
parte do Brasil.

Antigamente, era possí-
vel adquirir e manter soro 
antiofídico na roça e no caso 
de picada, socorrer a pessoa 
atacada.

Hoje está proibida a venda 
de soro antiofídico. É preciso 
chegar ao hospital mais próxi-
mo e rezar para que ele tenha 
o soro antiofídico lá. Muitos 
agricultores estão localizados 
muito distantes de hospitais.

Existe o soro antiofídico 
para aplicar em animais, que 
é vendido em lojas agrope-
cuárias. Muitos produtores 
compram o soro antiofídico 
para animais e o aplicam em 
pessoas quando necessário. 
Muita gente compra ‘garra-
fadas’, uma mistura mágica 
para substituir o soro.

É preciso encontrar uma 
solução que permita a utili-
zação pela população rural 
do soro antiofídico, no prazo 
adequado para a sua proteção.  

Serviço De 
Atendimento Ao 

Consumidor 

0800.701.2850
www.butantan.gov.br

Ressaltamos que o uso dos 
soros heterólogos pode tra-
zer complicações graves, por 
exemplo, choque anafilático. 
Em função desses possíveis 
efeitos adversos a adminis-
tração dos soros é restrita a 
ambiente de saúde com equi-
pamentos de emergência, me-
dicamentos específicos e pre-
sença de profissionais da área 
da saúde (médicos, enfermei-
ros, entre outros) devidamen-
te capacitados e treinados so-
bre o atendimento a acidentes 
com animais peçonhentos, 
assim como diagnóstico, tra-
tamento e administração dos 
soros heterólogos.
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RABANETE É UM DOS PRODUTOS 
MAIS COMERCIALIZADOS NO ETSP

A PARTIR DE JUNHO PRODUÇÃO DE 
BETERRABA COMEÇA FICAR FRACA

A
o contrário da beterraba, o ra-
banete está em plena safra. De 
acordo com a tabela de sazonali-
dade da CEAGESP a produção 
começa a ficar forte a partir do 

mês de maio. Isso devido às temperaturas bai-
xas desse período, geralmente ele cresce me-
lhor entre 8°C e 20°C.

A verdura, que é uma raiz tuberosa, segun-
do a Embrapa, ela apresenta grande variação 
de tamanho e de forma, podendo ser redonda, 
oval ou alongada possui casca é de cor bran-
ca, vermelha, ou vermelha e branca, enquanto 
a polpa é sempre branca. O rabanete redon-
do de casca vermelha é o preferido no merca-
do brasileiro.

“O rabanete é um tubérculo indicado para 
saladas. O ideal é consumi-lo com a casca. Ele 
é rico nas vitaminas A, C e B3, que ajudam na 
resistência. O rabanete também possui gran-
de quantidade de enxofre, que ajuda o organis-
mo a desintoxicar, melhorando, assim, a saúde 
do fígado e da vesícula”, explica a nutricionis-
ta Karin Honorato.

Na CEAGESP, de acordo com o balanço 
realizado na comercialização de janeiro a de-
zembro do ano passado, o rabanete ficou en-
tre os 20 produtos mais vendidos do setor de 

verduras.  Foram aproximadamente 1.500 to-
neladas, em 2016. O que gerou um valor finan-
ceiro de 3 milhões de reais durante o período.

E no primeiro trimestre de 2017, já são 392 
toneladas e se manter esse ritmo, a tendência 
é de superar os números obtidos do ano pas-
sado. 

A 
partir do mês de junho a produ-
ção de beterraba começa a fi-
car fraca, de acordo com a ta-
bela de sazonalidade da CEA-
GESP. Sendo que de janeiro a 

março foi o ápice e abril e maio começou a fi-
car fraco.  Ela volta a ter uma produção boa, no 
mês de outubro.

A hortaliça, ela é mais adaptada ao cli-
ma ameno com temperatura média de 15 °C 
a 18°C. Por isso, os principais Estados pro-
dutores ficam na região Sul e Sudeste do pa-
ís, como Paraná que concentra a maior produ-
ção (20,0%), São Paulo (17,0%), Minas Ge-
rais (15,5%), Rio Grande do Sul (15,0%). De 
acordo com o IAC – Instituto Agronômico de 
Campinas, quando cultivada sob temperatura 
e pluviosidade elevadas pode ocorrer má colo-
ração interna, com formação de anéis de colo-
ração mais clara, além de reduzir a concentra-
ção de pigmentos nas raízes, sobretudo de be-
tacianina (coloração vermelha). Temperaturas 
elevadas associadas à alta umidade relativa do 
ar também favorecem a ocorrência da doença 
mancha-das-folhas, que pode causar redução 
drástica da área foliar e, consequentemente, da 
produção. O tempo para iniciar a colheita varia 
de acordo com a opção do plantio. No sistema 

de semeadura direta, a beterraba pode ser co-
lhida de 60 a 70 dias após o cultivo.

A leguminosa é uma das 50 mais comer-
cializada no cenário geral, do entreposto pau-
lista. Ocupando-se a trigésima primeira posi-
ção, com uma movimentação de aproximada-
mente 28 mil toneladas de janeiro a dezembro 
de 2016. Só este ano, por exemplo, no primei-
ro trimestre, foram 7.375 toneladas vendidas.
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FeSTiVaL da CeaGeSP TRaZ a imPoRTÂnCia doS aLimenToS

A primeira edição do 
Festival de Cama-
rões e Massas CE-
AGESP terminou 

no dia 30 de abril e deixou 
saudade entre os frequenta-
dores. Uma combinação de 
dois festivais de sucesso, o 
de Pescado e Frutos do Mar 
e o de Massas, o novo even-
to caiu no gosto do público, 
desde a sua estreia em 9 de 
março. O evento atraiu mais 
de 20 mil pessoas ao longo 
de suas oito semanas de du-
ração. Somente de camarão, 
a grande atração desse festi-
val, foram consumidas mais 
de cinco toneladas.

Com muitas opções de 
pratos de camarões com di-
versas variedades de mas-
sas, a proposta do Festival 
foi a de oferecer mais de 40 
itens para se comer à von-
tade pelo preço fixo de R$ 

59,90 por pessoa. Além dos 
camarões e massas, o públi-
co tinha sempre à disposi-
ção molhos, risotos e outros 
pratos da culinária italiana, 
como pizzas, parmegianas 
e porquetas, sem contar as 
bebidas e sobremesas.

Entre as atrações deste 
novo festival, o destaque fi-
cou para o Espaguete com 
Camarão preparado no inte-
rior de uma esfera de queijo 
parmesão. O prato servido 
individualmente era finali-
zado na frente do público. 
O mesmo acontecia com 
os risotos, que eram feitos 
sempre na hora. Duas ilhas 
de preparação de pratos fo-
ram instaladas no salão para 
garantir a temperatura ideal 
das massas.

Objetivo
O evento é mais um 

Festival Gastronômico da 
CEAGESP que enfatiza ati-
vidades importantes da 
Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 
Paulo. No caso das massas, 
a ideia foi mostrar a estru-
tura de armazenamento de 
produtos agrícolas oferecida 
pela CEAGESP, o que inclui 
trigo, matéria prima para a 
produção de massas e pães.

Os camarões são itens 
importantes comercializa-
dos no atacado do Setor de 
Pescados da CEAGESP. É de 
lá que saem, por exemplo, 
todas as madrugadas, os 
peixes e frutos do mar que 
abastecem restaurantes, 
peixarias, feiras livres e su-
permercados de São Paulo e 
de outras cidades do interior 
do Estado.

NO CASO DAS MASSAS, A IDEIA FOI MOSTRAR A ESTRuTuRA DE ARMAzENAMENTO DE PRODuTOS AGRíCOlAS OFERECIDA PElA CEAGESP

José Carlos Videira

gastronomia
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BanCo SanTandeR 
inauGuRa LoJa 
diReCionada ao 
aGRoneGÓCio no PaÍS

 O Santander seguiu 
crescendo em 2016, não 
tiramos o pé do acelerador 
diferente dos outros bancos. 
Tanto que fomos a instituição 
financeira que mais cresceu 
a carteira de credito rural 
de 2015 para 2016 – 
considerando pessoas físicas 
e jurídicas, o estoque da 
carteira de crédito rural do 
Santander passou de R$ 
6,064 bilhões em 2015 para 
R$ 8,958 bilhões em 2016, 
aumento de 47,7%, ante 
crescimentos de 8,9%, 5,8% 
e 10,2% das carteiras do 
Banco do Brasil, Bradesco e 
Itaú, respectivamente. Mas 
internamente consideramos 
que o total da carteira de 
crédito ao setor do Santander 
somou quase R$ 40,5 bilhões 
em 2016, aumento de 10%, 
sendo R$ 9 bilhões de linhas 
de crédito rural e o restante de 
recursos livres..   

JE - A estimativa para o PIB do agrone-
gócio é um crescimento de 2%, segundo 
a Confederação Nacional da Agricultura e 
Pecuária do Brasil. Aproveitando este bom 
momento, qual a expectativa do Santander 
em atuar neste segmento que mesmo com 
o país passando por esta crise se manteve 
sempre sólido? 
Carlos Aguiar - Projeções do Depar-
tamento Econômico do Banco apontam 
elevação de 0,7% para a economia do País 
neste ano, enquanto o PIB do Agronegócio 
deve ter aumento de 2%, porcentual igual 
ao da CNA. O Agronegócio não deixou de 
crescer durante a crise e tende a manter o 
desempenho superior ao das outras ativi-
dades. No geral, estamos otimistas com o 
setor ainda mais com uma perspectiva de 
uma safra recorde com preços bons ao pro-
dutor, o que o estimula a investir no ne-
gócio. Estamos sentindo isso nas feiras do 
setor, por exemplo: o humor do produtor 
melhorou. 

JE – O Brasil está tendo uma leve melhora 
na economia, mesmo assim, muitos em-
presários preferem ter “uma certa cautela” 
nesse momento. É possível realizar um fi-
nanciamento sem se comprometer depois?
Carlos Aguiar - Nós consideramos o 
financiamento ao produtor não somente 
os recursos subsidiados, mas todo produto 
e solução financeira do qual ele necessita, 
como empréstimos até linhas de expor-
tação, como ACCs (Adiantamento sobre 
Contrato de Câmbio). Em 2016, emitimos 
R$ 7 bilhões em LCAs (Letra de Crédito 

Agronegócio) e ganhamos 2,6 p.p. em par-
ticipação de mercado. Acreditamos num 
mesmo porcentual de crescimento para 
2017 ante 2016. Somente em linhas de 
repasse, no primeiro trimestre, a carteira 
de crédito rural ficou em R$ 10,6 bilhões 
(incluindo pessoas físicas e jurídicas), au-
mento de 68,25% na comparação com os 
R$ 6,3 bilhões do mesmo período do ano 
passado. Na mesma base de comparação, 
a participação de mercado do Banco no 
Agronegócio chegou a 3,8% ao final de 
março, avanço de 0,8 ponto porcentual.

JE – Por que o banco Santander resolveu 
atender exclusivamente o produtor rural?
Carlos Aguiar - O Santander seguiu 
crescendo em 2016, não tiramos o pé do 
acelerador diferente dos outros bancos. 
Tanto que fomos a instituição financeira 
que mais cresceu a carteira de credito rural 
de 2015 para 2016 – considerando pessoas 
físicas e jurídicas, o estoque da carteira de 
crédito rural do Santander passou de R$ 
6,064 bilhões em 2015 para R$ 8,958 bi-
lhões em 2016, aumento de 47,7%, ante 
crescimentos de 8,9%, 5,8% e 10,2% das 
carteiras do Banco do Brasil, Bradesco e 
Itaú, respectivamente. Mas internamente 
consideramos que o total da carteira de cré-
dito ao setor do Santander somou quase R$ 
40,5 bilhões em 2016, aumento de 10%, 
sendo R$ 9 bilhões de linhas de crédito ru-
ral e o restante de recursos livres.

JE – O Santander está inaugurando diver-
sas agências espalhadas pelo Brasil. Como 

está sendo essa implantação? 
Carlos Aguiar - Chamamos essas agên-
cias de lojas. Elas fazem parte da estraté-
gia do Santander em estar em localidades 
onde ainda não está presente. A estrutura 
de atendimento, em horários pré-agen-
dados, é composta por um gerente geral, 
dois gerentes comerciais e um gerente de 
atendimento, sem a presença de caixas. O 
atendimento não relacionado ao agronegó-
cio continuará a ser feito na agência mais 
próxima da loja. No primeiro semestre, 
abrimos oito lojas em Cristalina (GO), Na-
viraí (MS), Posse (GO), Campo Novo do 
Parecis (MT), Canarana (MT), Paragomi-
nas (PA), Balsas (MA) e Primavera do Leste 
(MT), esta última prevista para junho. 

JE – Há um estudo específico da região que 
será implementada?
Carlos Aguiar - Todas elas estão tendo 
muito sucesso. Quando os produtores da 
região sabem que vamos iniciar operações, 
a procura já começa antes mesmo de inau-
gurarmos o espaço. Empreendedores de 
outras cidades nos questionam também 
quando vamos inaugurar uma loja nos lo-
cais que estão seus negócios. Percebemos 
que realmente estamos virando uma opção 
para a tomada de recursos do produtor ru-
ral. Além do espaço físico, o que bem nos 
diferenciando da concorrência é a oferta 
completa de produtos e serviços e o atendi-
mento especializado.

JE – Existe a previsão de inauguração de 
mais unidades para este ano?

o banco santander está inaugurando unidades espalhadas totalmente voltadas ao agronegócio no país. 
agora, o produtor rural poderá através de linhas de créditos recursos para manter e melhorar a produção 
na lavoura. em 2016, o total da carteira de crédito ao setor do santander somou quase r$ 40 bilhões. 
também no ano passado, o banco contratou mais de 40 agrônomos para atuar nas fronteiras agrícolas. 
para conversar com o Jornal entreposto, formado em engenharia eletrônica pela Faap e detém mba 
pela escola de administração de empresas de são paulo da Fgv, Carlos aguiar. com uma carreira 
vasta, integrado ao banco em agosto de 2016, ocupava desde 2010 o cargo de ceo do macquarie crop 
partners lp, fundo do grupo macquire que detém o controle e a operação de grandes ativos de grãos 
na austrália e no brasil – um total de 11 propriedades entre os dois países, que somam 90 mil hectares 
aráveis e uma produção anual de 250 mil toneladas métricas de soja, milho, trigo, cevada e canola.

entrevista



AGRiCULTORES DO 
PARÁ, DE RONDÔNiA 
E DO MATO GROSSO 
RECEBEM O 
DOCUMENTO DA TERRA

o programa terra 
legal, executado pela 
secretaria especial de 
agricultura Familiar e 
do desenvolvimento 
agrário (sead), por meio 
da subsecretaria de 
regularização Fundiária na 
amazônia legal (serfal), 
entregou, no dia 5 e 6 
de maio, 289 títulos de 
propriedades rural. os 
documentos chegam 
para realizar o sonho de 
agricultores familiares nos 
estados do pará, de rondônia 
e do mato grosso. a partir 
dessa etapa eles serão, de 
fato, os donos da terra.

PEQUENOS 
PRODUTORES TERÃO 
ACESSO AOS BENEFÍCiOS 
DO BANCO DO POVO 

os pequenos produtores de 
todo o estado de são paulo 
poderão ter acesso a créditos 
do banco do povo nas casas 
da agricultura.  a novidade 
foi anunciada no dia 4 de 
maio, durante a agrishow 
2017, em ribeirão preto, e é 
fruto da cooperação entre 
as secretarias estaduais de 
agricultura e abastecimento 
e do emprego e relações do 
trabalho, que buscam incluir 
pequenos produtores rurais 
às linhas de crédito do banco 
do povo.

o objetivo da parceria entre 
as duas pastas é utilizar 
a estrutura das casas da 
agricultura, presentes em 
todos os municípios do 
estado, para oferecer ao 
produtor rural os serviços 
do banco do povo – como 
empréstimos de até r$ 20 
mil. 

  

Carlos Aguiar - A partir do segundo 
semestre, vamos abrir mais oito lojas pelo 
País. Os Estados escolhidos são: Mato Gros-
so e Mato Grosso do Sul, com mais duas 
lojas cada; e Goiás, Pará, Rondônia e Mi-
nas Gerais, com um espaço de negócios em 
cada local. Os municípios ainda estão sendo 
mapeados pelo Banco, mas o critério é que 
a cidade tenha um papel relevante no PIB 
Agrícola, um alto valor bruto de produção 
e onde o Santander ainda não possui opera-

ções. Não há uma meta, mas estamos aten-
dendo à demanda crescente por crédito no 
agronegócio.

JE – Quais são os serviços do Santander 
ofertados para o produtor rural?
Carlos Aguiar - Temos desde a linha 
de crédito do BNDES, linhas com recur-
sos subsidiado, do plano Safra, até crédi-
to com recursos livres, como o Crédito 
Pessoal Agro, o CDC Agro, consórcio de 

máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas. Apoiamos também a emissão 
de LCAs, CRAs, temos linhas de ACCs, 
entre outros. 

JE – Aqui na CEAGESP, são mais 3 mil 
empresas que comercializam hortifruti-
granjeiro no maior mercado atacadista da 
América Latina. Vocês pensam em aten-
der diretamente a esses permissionários, 
proprietários deste mercado?

Carlos Aguiar - Não temos, a princí-
pio, qualquer limitação de empréstimos 
ao agronegócio e nem de perfil de pro-
fissional rural. No ano passado reestru-
turamos a área para oferecer o melhor 
atendimento ao produtor rural desde nos 
espaços físicos até ao nosso portfólio de 
produtos. Queremos estar mais próximos 
àquele que consideramos um empreende-
dor independentemente do tamanho do 
seu negócio. 
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O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE 
e a Companhia Nacional de 
Abastecimento - CONAB - 
preveem para o ano de 2017, a 
maior safra da história do país. 
Com uma produção de apro-
ximadamente de 215 milhões 
de toneladas de grãos. O que 
representaria um aumento de 
15,3% ou 28,6 milhões de to-
neladas frente à safra anterior 
com 186,7 milhões t. Sendo 
que a área total, também, te-
ria a previsão de ampliação em 
1,3% ou 745,6 mil hectares 
quando comparada à safra an-
terior, podendo chegar à marca 
de 59,1 milhões de hectares, 
segundo os dados apresentados 
pela CONAB, em janeiro deste 
ano.

A expectativa é animadora 
para os produtores, pois, o que 
foi plantado no ano passado 
teve a contribuição do clima 
que favoreceu o plantio du-
rante este período. “Esta safra 
2016/2017 está sob o domínio 
de uma La Niña muito fraca, 
mas que pelo menos não atra-
palha as condições do tempo e 
do clima como o El Niño. Por 
isso, nós da Climatempo con-
cordamos com a CONAB e o 
IBGE em possibilidade de safra 
recorde neste ano. Se houver 
perdas serão pontuais”, é o que 
analisa o meteorologista Ale-
xandre Nascimento da empresa 
Climatempo. 

O Brasil está com a perspec-
tiva positiva, além de possuir 
equipamentos de ponta, ultra-
modernos para facilitar a co-
lheita. Alguns modelos de últi-
ma linha foram demonstrados 

no evento, recentemente, em 
maio deste ano, na Agrishow 
2017, considerada uma das três 
principais feiras de tecnologia 
agrícola do mundo e a maior 
e mais importante na América 
Latina. Um exemplo disso é o 
caso da empresa CASP, que é 
uma das maiores indústrias de 
máquinas e equipamentos para 
armazenagem de grãos.  A com-
panhia possui equipamentos 
que operam na recepção, lim-
peza, secagem, armazenagem e 
expedição dos grãos. A Geren-
te Executiva de Armazenagem, 
Andrea Hollmann espera que 
o evento proporcione negócios 
que alavanquem, ainda mais, o 
crescimento da empresa. “Fo-
ram realizadas uma série de 
melhorias na linha, que ficou 
mais robusta e com centraliza-
ção das cargas do acionamento, 
tornando-a mais eficiente e si-
lenciosa”, explica Hollmann.

Porém, nem tudo é motivo 
para celebração. Infelizmente, 
hoje, o Brasil não possui espa-
ço suficiente para armazenar 
toda essa quantidade. Segundo 
a empresa Kepler Weber, líder 
de mercado em armazenagem 
de grãos, no ritmo atual de 
instalação de novas unidades 
de armazenagem de grãos, o 
país deverá registrar, no final 
de 2017, o maior déficit de 
armazenagem de sua história, 
apontando para a marca de 74 
milhões de toneladas. O défi-
cit da capacidade estática de 
armazenagem, aliado ao cresci-
mento da safra, aos estoques de 
passagens elevados e aos inves-
timentos represados, deverá de-
mandar um volume importante 

de novos investimentos no se-
tor de armazenagem agrícola, 
para viabilizar o crescimento 
da produção agrícola que con-
tinua sua trajetória de alta, em 
um ritmo médio de 4% a.a. É 
o que conclui a empresa em seu 
relatório financeiro. 

Porém, a CONAB através 
de uma nota de esclarecimen-
to para o Jornal Entreposto 
mencionou que para o cálculo 
do déficit real de armazenagem 
envolve vários fatores, como o 
consumo interno, exportação, 
tempo de plantio e colheita 
de cada cultura, ano safra, por 
exemplo. Ela ainda explica que 
a diferença entre a capacidade 
estática total do país e a previ-
são da safra de grãos não reflete 
em um déficit de armazenagem 
real, em razão dos períodos 
diferenciados de plantio e co-
lheita de cada cultura - a safra 
não vai toda para os armazéns 
ao mesmo tempo. E que grande 
parte da soja é escoada direta-
mente para os portos, sem ocu-
par espaços nos armazéns.

A Organização das Na-
ções Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO), ressalta 
que para que não ocorram es-
ses déficits gerados por super-
produção, recomenda-se que a 
capacidade sempre fique 20% 
acima da safra prevista para 
cada região. E para atender 
toda essa demanda, as empre-
sas privadas estão planejando 
e buscando créditos, linhas de 
financiamentos especiais para a 
armazenagem, através Progra-
ma para Construção e Amplia-
ção de Armazéns (PCA), geri-
do pelo BNDES. O orçamento 

inicial de R$ 1,4 bilhão teve 
que ter uma complementação 
de R$ 600 milhões. Porém, o 
banco, em março deste ano, já 
esgotou a capacidade de em-
préstimo. Por isso, no mês de 
abril, o Tesouro Nacional auto-
rizou um adicional de R$ 100 
milhões.

“Os agentes financeiros já 
nos sinalizaram que a demanda 
está aquecida e que precisarão 
de mais [crédito]”, afirmou 
Tiago Peroba, gerente do de-
partamento de relacionamento 
institucional e gestão de crédi-
to rural do BNDES. “Estamos 

pleiteando mais dinheiro, em 
grande parte remanejado de 
outras linhas com demanda 
inferior à estimada inicialmen-
te”. Segundo Peroba, foi a pri-
meira vez que ocorreu uma su-
plementação de orçamento no 
PCA, programa criado na safra 
2013/14.

“A nossa empresa aprovei-
tou esse programa e elevou em 
cerca de 37% a capacidade de 
armazenagem”, disse Arlindo 
Moura, da Terra Santa (anti-
ga Vanguarda Agro) uma das 
maiores companhias de grãos e 
fibras do país.

Guilherme arauJo

BRaSiL Vai CoLheR maioR 
SaFRa da hiSTÓRia, maS 
SoFRe Com CaPaCidade 
de aRmaZenamenTo
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dÉFicits/superávits 
de armaZenagem de 
grãos por regiÕes

Fonte: Kepler Weber
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LOgÍsTIcA 
INeFIcIeNTe NO 
TRANsPORTe de 
gRÃOs

ceAgesP POssUI A MAIOR Rede 
PÚBLIcA de ARMAZÉNs

a lém disso, outro fator 
determinante que aca-
ba prejudicando, di-
retamente, o setor é a 

logística ineficiente. Há um pro-
blema muito grande enfrentado 
para transportar os grãos. Sendo 
que em 2013, houve um colap-
so por causa da alta demanda de 
caminhões no Portuário de San-
tos. Filas extensas com mais de 
65 km de veículos aguardando 
para descarregar a colheita. Para 
que isso não acontecesse nova-
mente, algumas medidas foram 
tomadas. “O porto teve que sa-
ber atender as necessidades das 

demandas. Começou-se com o 
modelo de agendamento dos 
caminhões, com horários, com 
janelas que foram criadas, para 
que fosse realmente ordenada 
à chegada desses caminhões ao 
Porto de Santos. Toda carga que 
vier para o Porto de Santos tem 
que ser agendada”, diz Cleve-
land Sampaio Lofrano, diretor 
da CODESP – Companhia Do-
cas do Estado de SP.

Na época, então o diretor
-presidente da CODESP, Sérgio 
Coelho, ressaltou sobre a situação 
saturada que o Porto se encontra. 
“A capacidade mais do que dupli-

e pensando nesse segmento 
lucrativo, em entrevista 
realizada para o Jornal 
Entreposto do mês de 

março, deste ano, o novo pre-
sidente da CEAGESP, Johnni 
Hunter Nogueira mencionou 
sobre essa oportunidade e como 
a Central de Abastecimento de 
São Paulo poderia se beneficiar 
desse momento. “A gente fala 
muito de mercado e se esquece 
do Departamento de Armazena-
gem que foi o carro-chefe des-
ta Companhia durante muito 
tempo. A CEAGESP com toda 
essa estrutura, que hoje, ela está 
sucateada e temos que melhorá
-la. Por isso, temos que aprimo-
rar essa unidade para receber os 
grãos. Sendo que estamos no ano 
de 2017, com a expectativa da 
maior produção de grãos do país 
e temos toda a estrutura para re-
cebê-los,” disse o presidente.

A Companhia de Abasteci-
mento possui a maior rede pú-

blica de armazéns, silos (grandes 
depósitos, em forma de cilindro, 
para guardar produtos agrícolas) 
e graneleiros (locais que rece-
bem ou abrigam mercadorias a 
granel) do Estado de São Paulo 
e uma das maiores do Brasil. O 
Entreposto paulista possui 18 
unidades próprias interligadas à 
malha ferroviária, todas de fácil 
acesso e instaladas próximas das 
áreas de produção e escoamento. 
Juntas, elas têm uma capacidade 
estática de armazenamento de 
aproximadamente de 1,2 milhão 
de toneladas. Sendo a unidade 
de Tatuí a maior do Estado, com 
100 mil toneladas (Graneleiro: 
80 mil toneladas/ Silo horizon-
tal: 20 mil toneladas).

Os grãos (milho, trigo, feijão, 
sorgo, café etc.) armazenados são 
avaliados por amostragem, com 
verificação de teores de umidade 
e impurezas na entrada do arma-
zém para possibilitar direciona-
mento para processamento de 

secagem, limpeza ou armazena-
mento direto.

Representantes da CEA-
GESP estiveram presentes na 
Agrishow 2017, em Ribeirão 
Preto e acompanharam de per-
to as novidades deste segmento. 
“O setor de armazenagem estava 
muito bem representado, já que 
se faziam presentes os princi-
pais fabricantes de silos, equi-
pamentos e automatização para 
unidades armazenadoras. Além 
disso, a feira serviu para amplia-
ção dos contatos, já que estavam 
presentes grandes cooperativas e 
produtores para divulgação da 
CEAGESP e dos nossos serviços. 
Participamos com um estande, 
localizado no espaço destinado 
ao Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento onde 
funcionários da CEAGESP aten-
diam e informavam o público 
sobre os serviços prestados pela 
empresa”, esclarece o gerente do 
Departamento de Armazenagem 
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– DEPAR, Carlos de Orleans 
Guimarães Sobrinho.

De acordo com os dados di-
vulgados no Diário Oficial, só no 
ano de 2016, a receita de armaze-
namento foi de R$ 35 milhões, 
tendo um avanço de 0,27% fren-
te ao ano anterior. O balanço 
da CEAGESP ainda consta que 
a rede armazenadora encerrou o 
ano com uma movimentação de 
569,8 mil toneladas.

“O primeiro quadrimestre 
de 2016 se mostrou favorável às 
operações da Rede Armazenado-
ra da CEAGESP em relação ao 
exercício anterior, o que permite 
projetar aumento da quantidade 
recebida em nossa Rede no exer-
cício e consequente aumento da 
receita,” explica Carlos Guima-
rães.

Outro fator importante para 
a Central de Abastecimento de 
São Paulo é que desde maio de 
2009, o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) tornou obrigatória a 
certificação do sistema de arma-
zenagem de grãos. O objetivo é 
reduzir o índice de perdas, que 
pode chegar algo em torno de 
10% de grãos como trigo, soja, 
milho e arroz, que se perdem na 
logística e no armazenamento 
inadequado. Por isso, o Instituto 
de Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo (Ipem-SP), autarquia 
vinculada à Secretaria da Justiça, 
o certificou, em 2010, o sistema 
de armazenagem de grãos da CE-
AGESP. 

E para celebrar na Compa-
nhia de Abastecimento de São 
Paulo, o Entreposto paulista pos-
sui o Festival Gastronômico de 
Camarão e Massas. O objetivo é 
poder mostrar a estrutura de ar-
mazenamento de produtos agrí-
colas oferecida pela CEAGESP, 
o que inclui trigo, matéria pri-
ma para a produção de massas e 
pães. O evento acontece entre os 
meses de março e abril. 

A Safra 2016/2017 deverá ba-
ter todos os recordes de produ-
ção do Brasil. Esta safra se ca-
racterizou pelo aumento das áre-
as de soja e diminuição das áre-
as de milho. Isto ocorreu devido 
à oscilação no preço de comer-
cialização do milho que fez com 
que os produtores optassem pe-
la soja que tem preços dolariza-
dos e remunerador. Já estamos 
no terço final da safra e com cer-
teza, foi a maior produção de so-
ja do país. Estamos em fase de fi-
nalização da safra, com a colheita 
de milho safra de verão. 
As unidades da CEAGESP, de 
uma forma geral, não estavam 
totalmente preparadas para a re-
cepção do montante colhido no 
Estado. Algumas unidades, mais 
tradicionais no recebimento de 
soja, como Avaré e Bauru, dentro 
da regional que gerenciamos, es-
tavam preparadas para a recep-
ção da safra. Ocorre que o mon-
tante da safra ultrapassou todas 
as expectativas e outras unida-
des tiveram que recepcionar a 
produção. 
Em Avaré Graneleiro, recebemos 
mais de 42.000 toneladas de soja 
(capacidade estática de 60.000 
toneladas), Avaré Silo Vertical, 
mais de 3.000 toneladas (capa-
cidade estática de 7.500 tonela-
das); em Bauru, mais de 7.000 to-
neladas (capacidade estática de 
10.000 toneladas). Para atender 
clientes/parceiros da empresa, 
abrimos a unidade de Tatuí, tra-
dicional armazenadora de trigo, 
para armazenamento de soja. 
Acabamos por receber mais de 
25.000 toneladas. 

cou nos últimos dez anos, mas as 
redes de acesso ferroviária, rodo-
viária e fluvial estão saturadas. O 
Brasil, em geral, pode armazenar 
por volta de 60% de sua colheita 
na área de produção. Os Estados 
Unidos têm uma capacidade de 
130%, o que significa que po-
dem armazenar nas regiões de 
produção toda a colheita mais 
30% da próxima”, disse Sérgio 
Coelho.

Segundo o comunicado à 
imprensa sobre o Panorama do 
Porto de Santos, sem registro 
de congestionamentos durante 
três anos seguidos, a partir da 
implantação do sistema de agen-
damento de chegada de cargas ao 
Porto, a Diretoria de Operações 
Logísticas (Dilog) da Codesp 
vem trabalhando para intensi-
ficar a melhoria da logística dos 
vários modais dentro do comple-
xo portuário. O sistema Portolog 
permite o acompanhamento dos 
caminhões de carga desde sua 
origem até a chegada ao Porto de 
Santos, foi liberado pelo Serviço 
Federal de Processamento de Da-
dos (Serpro). Funcionando em 
teste desde o final de 2014 entrou 
em operação em 2016. Ele vai 

substituir o Sistema de Gerencia-
mento de Tráfego de Caminhões 
(SGTC) da Codesp, que faz o 
agendamento, mas não acom-
panha a chegada dos caminhões. 
Neste início de implantação, o 
sistema Portolog controla apenas 
os caminhões de granéis sólidos 
de origem vegetal. No entanto, o 
projeto objetiva o agendamento 
de caminhões transportando ou-
tros tipos de carga, a exemplo de 
granéis líquidos e contêineres. A 
obrigatoriedade somente para o 
granel vegetal deve-se ao Plano 
Safra 2017, para escoamento, 
a partir do início deste ano, da 
soja, milho e açúcar destinados à 
exportação. 

Com isso, será possível saber, 
com maior antecedência e de 
forma automática, quantos ca-
minhões irão acessar o porto nos 
dias seguintes. Isto permite pla-
nejar o tráfego na área portuária 
e tomar medidas preparatórias 
em situações de pico ou de con-
tingência, bastante comuns em 
época de escoamento de safra. 
Não conseguindo transportar a 
mercadoria, muitos produtores 
são obrigados a estocarem a sa-
fra a céu aberto por não ter outra 

opção. E isso pode afetar o preço 
de comercialização, já que o pro-
dutor nessa situação precisa ven-
der a qualquer custo. “Se tivesse 
um armazém, o produtor seria 
mais dono do seu negócio, e não 
precisaria sair correndo para ven-
der produto pelo preço do dia”, 
é o que explana Frederico Azeve-
do, gerente de política agrícola 
da Aprosoja.

Para o vice-presidente da So-
ciedade Nacional de Agricultura 
Hélio Sirimarco, o serviço de ar-
mazenamento é de extrema im-
portância, entretanto, não anda 
na mesma sincronia com a pro-
dução realizada no país que está 
em alta.

“A armazenagem é um fator 
primordial para o sucesso e a 
garantia da competitividade dos 
produtores rurais. Hoje, o que 
se vê é um descompasso entre o 
setor de armazenagem e a força 
de produção do agro, e isto acaba 
por afetar a logística do transpor-
te de grãos, provocando obstru-
ções nas vias de escoamento, até 
mesmo nas áreas destinadas ao 
recebimento de mercadorias para 
estocagem” comenta  Hélio.

As empresas privadas de ar-

mazenamento que podem ob-
ter faturamentos positivos com 
a supersafra 2016/2017. Um 
exemplo disso, com fábricas no 
Rio Grande do Sul e no Mato 
Grosso do Sul, a Kepler Weber 
é líder do mercado de armaze-
nagem. Com presença em mais 
de 40 países e em cinco conti-
nentes. De acordo com os resul-
tados financeiros de 2016, apre-
sentados ao mercado, em março 
deste ano, a companhia cresceu 
algo em torno de 12,9% a re-
ceita líquida de exportações, R$ 
107,6 milhões frente R$ 95,3 
milhões em 2015. 

“O agronegócio é um dos 
setores mais representativos 
para a economia brasileira e ano 
após ano aumenta seus índices 
de produção. Os números são 
animadores, mas precisamos 
considerar que os americanos 
lucram 16% a mais pelo mes-
mo produto. Existem entraves 
e gargalos na nossa cadeia logís-
tica que diminuem a competi-
tividade do produtor brasileiro. 
A falta de investimentos em ar-
mazenagem é um deles”, disse 
Olivier Colas, Vice Presidente 
da Kepler Weber.

CAPACiDADE DE 
ARMAZENAMENTO 
DAS UNiDADES DA 
CEAGESP

Análise Técnico 
de RobeRTo 

nAkAshimA, chefe 
RegionAl de 

ARmAzenAgem dA 
ceAgesP

Tipo de Construção

GRANEl

CONVENCIONAl

FRIGORIFICADA

TOTAL

Capacidade Estática

da Rede 2016 (t.)

642.800

513.100

16.650

1.172.550

Percentual

 

54,82%

43,76%

1,42%

100%
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O Entreposto Terminal de 
São Paulo é um dos maiores 
entrepostos de abastecimento 
de frutas e hortaliças frescas do 
mundo.  

O levantamento da percep-
ção do permissionário sobre o 
seu negócio é o caminho mais 
curto e eficiente para compre-
ender o funcionamento do mer-
cado e traçar estratégias de me-
lhoria do nosso entreposto. 

O Centro de Qualidade, 
Pesquisa e Desenvolvimento da 
CEAGESP vem realizando, des-
de 2005, entrevistas com per-
missionários e compradores do 
ceasa paulistano. 

Aqui estão os resultados 
das entrevistas realizadas, entre 
os meses de fevereiro e abril de 
2017, pelo Centro de Qualida-
de, Pesquisa e Desenvolvimento 
da CEAGESP. Foram entrevis-
tados 496 atacadistas, que repre-
sentam 41% dos   atacadistas de 
frutas e hortaliças da CEAGESP 
paulistana, localizados em todos 
os pavilhões. O número de en-
trevistados por pavilhão foi de-
terminado estatisticamente para 
garantir uma boa representativi-
dade. Foram entrevistados per-
missionários de cada pavilhão. 
Este foi o primeiro ano que os 
permissionários do MLP foram 
entrevistados. 

O levantamento compre-
ende a proporção e venda por 
equipamento de destino, por 
local de destino, o horário das 
operações de comercialização 
própria, a proporção de produ-
ção própria, os principais pro-
blemas, o número de compra-
dores e outras informações com 
o objetivo de compor um retra-
to do funcionamento do nosso 
mercado, a partir da percepção 
dos seus comerciantes. 

Alguns resultados

Quem são os nossos com-
pradores?

Os compradores foram or-
ganizados em varejo tradicional, 
varejo de rua, atacadista, distri-
buidor, restaurantes e outros. O 

varejo tradicional é composto 
por lojas especializadas em fru-
tas e hortaliças (varejões, sa-
colões, quitandas e frutarias) e 
supermercados e o varejo de rua 
por ambulantes e feirantes. O 
serviço de alimentação abrange 
hotéis, restaurantes e refeições 
coletivas. O setor atacadista é 
composto por atacadistas den-
tro e fora dos Ceasas. A distri-
buição foi dividia em varejo e 
serviço de alimentação.

A Tabela 01 mostra os re-
sultados sobre o equipamento 
comercial de destino das frutas 
e hortaliças comercializadas, do 
total dos entrevistados com e 
sem o pavilhão MLP. O MLP 
tem características especiais – 
produtos mais perecíveis e horá-
rio de comercialização. 

A Tabela 02 mostra os re-
sultados sobre o equipamento 
comercial de destino por grupo 
de pavilhão.    

Podemos observar que:
1.  O varejo tradicional 

é o nosso principal comprador 
(44%) e sem o MLP cresce para 
48%. Mais ou menos 65% das 
compras do varejo tradicional 
são feitas por supermercados. 
O varejo tradicional é o destino 
mais importante para todos os 
pavilhões com exceção do MLP.

2. O varejo de rua é o 2º 
maior destino (28%). Os fei-
rantes respondem por 93% da 
compra caracterizada como va-
rejo de rua. Os feirantes são os 
maiores fornecedores do MLP e 
o segundo maior fornecedor dos 
outros grupos de pavilhões com 
exceção do AM e do BP.

3. O distribuidor é o ter-
ceiro maior destino. O distri-
buidor de varejo responde por 
75% da venda para distribuição 
e o distribuidor de serviço de 
alimentação por 25%. 

4. O atacadista é o quatro 
maior destino.  Os atacadistas 
instalados dentro do ceasa pau-
listano respondem por 64% do 
destino e de outras ceasas por 
36%.

5. O restaurante respon-

de por 7% dos destinos e repre-
senta o segundo destino mais 
importante do AM e o terceiro 
destino mais importantes no 
BP e no MLP. 

A comparação entre os re-
sultados das entrevistas realiza-
das em  2015 e em 2017 (Ta-
bela 03), mostram um pequeno 
decréscimo da participação do 
varejo tradicional (55 para 
48%), um bom crescimento do 
varejo de rua (16 para 27%)e 
do restaurante (2 para 9%) e 
uma diminuição da participa-
ção do atacadista e do distri-
buidor.

Para onde vão os nossos 
produtos?

A diversidade de origens 
na oferta de frutas e hortaliças 
necessária para garantir o abas-
tecimento do ceasa paulistano 
impressiona – 1500 diferentes 
municípios, 24 estados brasi-
leiros e 14 países. A origem de 
cada entrada é registrada pelo 
SIEM – Sistema de Informação 
e Estatística de Mercado da CE-
AGESP. A entrevista levantou o 
destino das frutas e hortaliças 
comercializadas no ceasa pau-
listano. A Tabela 04 mostra que 
o destino principal das nossas 
frutas e hortaliças é a Região 
Metropolitana de São Paulo, 
principalmente a Capital de São 
Paulo, seguida por outros muni-
cípios do Estado de São Paulo 
(litoral e interior) e outros esta-
dos. 

A Tabela 05 mostra a pre-
dominância da Capital paulista 
como principal destino e varia-
ções entre os pavilhões no se-
gundo maior destino. A maioria 
deles tem a RMSP sem a capital 
como o segundo destino prin-
cipal, com exceção do AM, do 
HF e do MSC que tem ‘Outros 
estados brasileiros’ como o se-
gundo maior destino.

A importância da Região 
Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) como destino dos nos-
sos produtos cresceu 20%, entre 
2015 e 2017, e a dos outros des-
tinos diminuiu.

o CeaSa PauLiSTano 
SeGundo oS SeuS  
PeRmiSSionÁRioS - i

Tabela 02. 
Destino % das frutas e hortaliças por equipamento de destino, 
por pavilhão

Equipamento

Varejo tradicional

Varejo de rua

Distribuidor

Atacadista

Restaurante

Outros

AM

49

7

5

12

26

1

AP

45

36

8

6

4

1

BP

50

12

5

17

16

1

HF

50

25

13

9

3

1

MF

49

31

5

8

6

1

MLP

28

33

10

12

15

1

MSC

50

27

4

12

5

1

Tabela 01
Destino % das frutas e hortaliças por equipamento de destino

Categoria

Varejo tradicional

Varejo de rua

Distribuidor

Atacadista

Restaurante

Outros

Total

44

28

9

8

7

1

Sem MLP

48

27

9

8

9

1

Tabela 03
Evolução do destino de frutas entre 2015 e 2017, sem o MLP

Equipamento

Varejo tradicional

Varejo de rua

Distribuidor

Atacadista

Restaurante

Outros

2015

55

16

12

2

15

0

2017

48

27

9

9

8

1

Tabela 04
Proporção % do destino das frutas e hortaliças

Destino

Capital SP

RMSP - Capital SP

RMSP

Outros estados

Interior SP

litoral SP

Exportação

Total

60

16

76

12

7

5

0,24

Sem MLP

57

16

73

13

8

6

0,30



os outros resultados da entrevista serão apresentados na próxima edição.
maiores informações com cqh@ceagesp.gov.br.
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
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Tabela 05
Participação % por local de destino por grupo de pavilhões

Destino

Capital

RMSP - Capital

RMSP - Capital

Outros estados

Interior SP

litoral SP

SP - RMSP

Exportação

AM

52

14

67

23

4

6

10

0,29

AP

65

15

80

10

4

6

10

0

BP

67

15

82

5

9

5

14

0

HF

50

12

62

21

10

7

17

0,11

MF

55

20

75

10

9

5

15

0,63

MLP

72

17

89

6

3

2

5

0

MSC

53

11

64

18

13

3

16

1,67

Tabela 06
Evolução do local de destino das frutas entre 2015 e 2017, sem o MLP

Destino

RMSP

Interior SP

Outros estados

Outros países

2015

61

21

18

0

2017

73

14

13

0
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Kia ReToma  PRoduçÃo 
do BonGo no uRuGuai

Após dez meses de interrupção ao lon-
go de 2016, por conta do fraco desempe-
nho do mercado brasileiro de comerciais 
leves, a Kia Motors do Uruguai retomou 
produção do caminhão leve Bongo, no 
final do ano passado. Os primeiros lotes 
(produzidos em 2017), totalizando pou-
co mais de 400 unidades, já chegaram ao 
Brasil. 

Desde 2010, quando foi inaugurada a 
linha de produção na planta industrial da 
Nordex em Montevidéu, Uruguai, a Kia 
Motors já produziu mais de 21 mil unida-
des, tornando-se a maior exportadora de 
autoveículos daquele país e o Kia Bongo 
K2500 o veículo mais produzido na histó-
ria de indústria automobilística uruguaia. 

José Luiz Gandini, presidente da Kia 
Motors do Brasil e também da Kia Mo-
tors del Uruguay, afirma que a retomada 
da produção do Bongo deveu-se ao aque-
cimento, ainda que tímido, da economia 
brasileira, país ao qual é destinada 95% da 
produção do caminhão leve. Outros 5% 
destinam-se ao mercado interno uruguaio, 

onde a Kia possui 16 concessionárias. 
Com cerca de 100 funcionários da 

Nordex  (dedicados exclusivamente nas 
linhas de produção do Bongo), dos quais 
70 envolvidos diretamente na produção e 
outros 30 em logística, qualidade e pro-
cessos, a linha de produção do Bongo está 
– atualmente - programada para fabricar 
10 unidades por dia, ou cerca de 200 uni-
dades por mês. Até o final do ano, a pro-
dução total pode chegar a 2.400 unidades, 
das quais 2.000 veículos destinados ao 
mercado brasileiro. O objetivo da empre-
sa, porém, é exportar para todos os países 
do Mercosul. 

A linha final de produção do Kia Bon-
go conta com doze estações de trabalho, 
além da cabine de pintura e da linha de 
solda da cabine. O powertrain e a carro-
ceria são importados da Coreia do Sul, 
em regime de CKD. As demais partes e 
componentes são do Brasil, Argentina e 
do Uruguai, este com maior participação 
em valor do índice de nacionalização do 
Mercosul, que chega a 60%. 

Ágil, prático e econômico, o Kia Bon-
go foi especialmente desenvolvido para 
atender às mais diversas necessidades de 
uso diário. Nos grandes centros urbanos 
do país, onde há restrições ao tráfego de 
caminhões grandes, o Bongo possui a con-
siderável vantagem de poder circular por 
ser um VUC (Veículo Urbano de Carga).

O Bongo, modelo 2018, traz motor 
de 2.5 litros turbo diesel intercooler com 
potência de 130,5 cv a 3.800 rpm, trans-
missão manual de seis velocidades e rodas 
aro 15’’. Em versão única, o K.782 (4x2 
Cab. Simples + DH + Rodeiro Simples, 
sem Carroçaria), seu preço sugerido, no 
Brasil, é de R$ 73.990,00. 

O Bongo tem larga aceitação entre 
consumidores que buscam em um comer-
cial leve de seu segmento atributos como 
resistência, durabilidade, baixo custo, for-
ça e desempenho. A capacidade de carga 
no chassis é de 1.812 kg. Outro atributo 
que destaca o Kia Bongo entre seus con-
correntes é a garantia de 3 anos ou 100 
mil km.

JORNAl ENTREPOSTO FOI CONVIDADO PARA CONHECER DE PERTO A FÁBRICA EM MONTEVIDÉu



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
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emPReSaS da CeaGeSP eSTiVeRam 
PReSenTeS na aPaS

Considerada internacional-
mente como a maior Feira su-
permercadista da atualidade, 
a APAS Show reúne todos os 
anos, toda a cadeia supermer-
cadista do Brasil e do exterior 
em um evento totalmente seg-
mentado, com expositores de 
diversos países. O ano de 2017 
trouxe à APAS, que aconteceu 
entre os dias 02 a 05 de maio, 
no Expo Center Norte, a maior 
edição da história, bateu re-
cordes de números. Em quatro 
dias, contou com mais de 74 
mil inscritos e 719 expositores 

nacionais e internacionais.
“É um prazer anunciar que 

reunimos 719 expositores, ante 
os 686 participantes da última 
edição em 2016. Em volume de 
negócios, foram R$ 7 bilhões 
gerados - exatamente R$ 1 bi-
lhão a mais em relação a 2016”, 
comemora Pedro Celso Gonçal-
ves, presidente da APAS. 

E tiveram a participação de 
empresas da CEAGESP, como 
a DeMarchi, Frugal, Itaueira, 
Trebeschi, Canelas, entre outras. 
Um exemplo foi a Hetros, que 
todos os anos esteve presente na 

feira. “A importância é abranger 
novos clientes e abrir o leque dos 
produtos que nós estamos apre-
sentando. Como nós temos um 
mix muito grande de mercado-
rias, pois, trabalhamos com fru-
tas, legumes, verduras. Então, a 
gente quer englobar tudo isso”, 
explica Carlos Eduardo gerente 
comercial da empresa Hetros.

Outra empresa que sempre 
está por dentro da feira e todo 
ano participa e a Benassi. Tanto 
que nesta edição, ela foi conde-
corada com o prêmio de melhor 
estande, na categoria: Melhor 

Exposição de Produtos.
“A gente tem este evento 

como um relacionamento, por-
que, todos os nossos clientes es-
tão por aqui. A gente está com a 
novidade que é a La Pura Frutta 
que é a fruta seca. Quem vier 
na nossa estande vai encontrar 
muitas coisas, como degusta-
ção. E nosso principal objetivo 
é mostrar que a Benassi não é só 
frutas, legumes e verduras como 
é conhecida, pois, tem muito 
mais,” explica Camila Dulianel 
do Departamento de Marketing 
da Benassi.

VEM AÍ A BiO BRAZiL FAiR

a edição do Jornal entreposto 
do mês de março: centrais de 
abastecimentos ainda tÊm 
diFiculdades em aceitar 
produtos orgÂnicos, na 
matéria de capa foi anunciada a bio 
braZil Fair. a Feira internacional 
de produtos orgânicos e 
agroecologia é considerada a maior 
do gênero de negócios de produtos 
orgânicos da américa latina. tem 
como objetivo oferecer a produtores 
e fabricantes a oportunidade de 
alavancar vendas, captar novos 
compradores e disseminar os 
benefícios dos produtos orgânicos. 
o evento acontecerá entre os dias 
07 a 10 de junho, em são paulo, na 
bienal.  

EPAGRi DESENVOLVE 
TÉCNiCA iNÉDiTA NO BRASiL 
PARA ERRADiCAR VÍRUS EM 
MACiEiRA

a epagri está participando de uma 
pesquisa que aplica técnica inédita 
no brasil para erradicação de vírus 
em macieira. trata-se da crioterapia, 
que consiste no uso de nitrogênio 
líquido para eliminar células e 
tecidos infectados de plantas 
cultivadas em laboratório, criando 
plantas isentas de vírus. o trabalho, 
que vem apresentando resultados 
animadores, é desenvolvido 
pelas estações experimentais da 
epagri em lages e caçador em 
parceria com o centro de ciências 
agroveterinárias da universidade do 
estado de sc (cav – udesc).

os vírus podem diminuir o 
crescimento, a produtividade, a 
qualidade de frutos e também a vida 
útil de pomares. esse problema está 
bastante disseminado nos cultivos 
de maçã do sul do brasil e a técnica 
empregada pelos pesquisadores 
é uma saída para a produção 
de mudas de alta qualidade 
fitossanitária. 

RECURSOS DO PLANO 
SAFRA 2017/2018 

os recursos destinados ao plano 
safra 2017/2018 devem superar r$ 
200 bilhões, como ocorreu na safra 
anterior. o anúncio foi feito pelo 
ministro da agricultura, pecuária 
e abastecimento, blairo maggi, 
durante a abertura da 24ª edição da 
agrishow. o encontro aconteceu no 
dia 1º de maio, em ribeirão preto 
(sp).

a taxa de juros e a distribuição 
dos recursos em cada programa 
do ministério, segundo maggi, 
ainda estão em discussão. o 
ministro defende que a agricultura 
familiar também seja integrada ao 
ministério e que os agricultores de 
pequeno porte tenham acesso a 
novas tecnologias.
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LiNHA SPRiNTER LiDERA AS VENDAS DE COMERCiAiS LEVES 
NO ACUMULADO DO ANO

transporte

A linha de comerciais leves 
Sprinter Mercedes-Benz lidera 
as vendas da categoria de “Large 
Vans” (3,5 a 5 toneladas de PBT) 
no País em 2017. Com o empla-
camento de 1.864 unidades no 
primeiro quadrimestre, ocupa a 
primeira posição do mercado, 
com participação de 34,4%. Isso 
significa 9,2 pontos percentuais 
a mais em relação aos 25,2% de 
market share no mesmo perío-
do de 2016. Os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais são os principais compra-
dores dessa linha de veículos no 
ano.

Com a Sprinter, a Mercedes
-Benz vendeu mais de 1/3 do 
total de veículos comerciais leves 
emplacados este ano na catego-
ria de “Large Vans”. A linha foi 
a única a obter crescimento em 
volume de vendas, com 12% a 
mais em relação a idêntico perí-

odo do ano passado, enquanto 
o mercado como um todo teve 
uma queda de 18%. Este resul-
tado é muito expressivo, por tra-
tar-se de um segmento extrema-
mente competitivo.

O crescimento de vendas 
da Sprinter é especialmente no-
tável no segmento de vans de 
passageiros. A Empresa saltou 
de 28,2% de participação no 
primeiro quadrimestre de 2016 
para 52,2% este ano, com 909 
unidades emplacadas. Além de 
sua já excelente performance 
de vendas em vans, a Empresa 
aproveitou novas oportunida-
des de negócios e ampliou sua 
presença no mercado. Como re-
sultado, assumiu a liderança em 
vans com praticamente o dobro 
de market share em relação ao 
segundo lugar.

Com o emplacamento de 
693 unidades, a Mercedes-Benz 

alcançou 27,1% de participação 
nas vendas de furgões, 5,8 pon-
tos percentuais a mais em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado.  No segmento de chas-
sis com cabina, foram emplaca-
das 262 unidades, com market 
share de 23,5%. A Sprinter é a 
segunda mais vendida do País 
neste segmento.

Os chassis com cabina Sprin-
ter atendem a diversas demandas 
do setor de e-commerce, como o 
transporte de eletrodomésticos, 
eletrônicos, informática, móveis, 
casa e decoração e cargas fracio-
nadas. Além disso, são indicados 
para entrega de produtos de su-
permercados, hortifrúti, bebi-
das, congelados e materiais de 
construção, além da prestação 
de serviços, como food trucks, 
autossocorro, unidades móveis e 
cesto elevatório para aeroportos 
e manutenção de redes elétricas.
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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

transporte

CaminhÕeS PRÓPRioS e TeRCeiRiZadoS SÃo uTiLiZadoS 
PaRa ReaLiZaçÃo do aBaSTeCimenTo no eTSP

ANFAVEA REVELA OS RESULTADOS DA iNDÚSTRiA 
AUTOMOBiLÍSTiCA EM ABRiL

SCania R 440 É o PeSado maiS 
emPLaCado do QuadRimeSTRe

Devido à crise que atingiu 
o país, vários setores foram afe-
tados diretamente pela situação 
econômica. O Brasil está tendo 
uma leve melhora e isso pode ser 
constatado, por exemplo, com os 
números de vendas de automó-
veis. Em específico, a comercia-
lização de caminhões. De acordo 
com o balanço demostrado pela 
ANFAVEA, em abril deste ano, 
as vendas de caminhões encer-
raram em março com 4,1 mil 
unidades, o que representa au-
mento de 57% frente as 2,6 mil 
unidades de fevereiro e queda de 
15,3% se confrontado com as 
4,8 mil de março do ano passado. 
No trimestre foram comercializa-
das 9,7 mil unidades, diminuição 
de 26,3% contra as 13,1 mil de 
2016.

Na Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São 
Paulo, a CEAGESP, onde por dia 
passam uma média de 12 mil veí-
culos, sendo carro ou caminhões. 
Os empresários do Entreposto 
paulista utilizam desse meio de 
transporte para que a mercado-
ria chegue ao seu destino final. 

Atendendo pequenos e grandes 
varejistas de Norte a Sul do país.

A empresa Frutas Rocha uti-
liza de caminhões próprios na 
comercialização e distribuição de 
bananas e outras frutas da região 
produtora do Vale do Ribeiro 
para a CEAGESP. E para aten-
der todo este abastecimento, é 
realizada de forma preventiva a 
manutenção a cada 15 dias por 
uma equipe especializada e cre-
denciada. Referente à renovação 
da frota, a mesma é feita a cada 
dois anos dependendo do veículo 
e seu desgaste. Para um dos só-
cios proprietários, Rodrigo Ro-
cha, toda a precaução é tomada 
para evitar grandes prejuízos e 
desastre, já que envolve a vida do 
condutor.

“Nossas exigências estão vin-
culadas a segurança, ou seja, a 
manutenção do veículo deve 
estar em dia e o motorista com 
jornada de trabalho que não pre-
judique seu rendimento e princi-
palmente sua segurança pessoal e 
de terceiros, uma vez que nossa 
carga é revestida de seguro”, ex-
plica Rodrigo.

A Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automo-
tores, Anfavea, divulgou no dia 5 
de maio, em São Paulo, o balanço 
de vendas, produção e exporta-
ção em abril e no acumulado do 
ano. O licenciamento de cami-
nhões encerrou abril com 3,5 mil 
unidades, redução de 15,5% ao 
defrontar com as 4,1 mil de mar-
ço e de 17,4% na análise com as 
4,2 mil de abril do ano passado. 

O quadrimestre de 2017 registra 
13,1 mil unidades comercializadas, 
queda de 24,1% na comparação 
com as 17,3 mil de 2016.

A produção ficou estável em 
abril contra março, ambos com 
5,9 mil unidades. Já sobre as 5,2 
mil de abril de 2016, o resultado 
foi 13,5% maior. No acumulado 
deste ano a indústria produziu 
21,6 mil caminhões, expansão 
de 6,5% no comparativo com as 

20,3 mil do ano anterior.
 As exportações registram 

expansão de 43,3% ao se compa-
rar as 8,3 mil unidades deste ano 
com as 5,8 mil do ano passado. 
Na análise mensal, as 2,5 mil uni-
dades negociadas em abril com 
outros países apontam recuo de 
7,1% frente a março, com 2,6 mil 
unidades, e de crescimento de 
45,% ante as 1,7 mil de abril do 
ano passado.

O caminhão R 440 da Scania 
fechou o primeiro quadrimestre 
do ano na liderança da categoria 
de pesados. Segundo o ranking 
da Federação Nacional da Distri-
buição de Veículos Automotores 
(Fenabrave), foram emplacadas, 
de janeiro a abril deste ano, 604 
unidades. O modelo continua 
sua curva de ascensão no merca-
do, após ser o campeão de 2016 
da lista da entidade, na faixa dos 
pesados.

O sucesso do R 440 come-
çou a ser notado já em seu ano 
de lançamento, em 2012. “Ele é 
o pesado mais emplacado da era 
Euro 5, desde que a lei de emis-
sões foi iniciada, no Brasil, em 
janeiro de 2012”, afirma Victor 
Carvalho, diretor de Vendas de 
Caminhões da Scania no Brasil.

O ranking da Fenabrave, dos 
10 veículos pesados mais empla-
cados, ainda conta com mais três 
Scania: G 440 (205 unidades), 
P 310 (179) e R 480 (120). “A 
Scania é a única fabricante a ter 
quatro caminhões entre os 10 

mais vendidos”, diz.
Já no balanço do quadrimes-

tre, a Scania vendeu 1.407 uni-
dades na faixa em que atua, aci-
ma de 16 toneladas, que abrange 
os caminhões semipesados e 
pesados. Um crescimento de 
11,3% em comparação ao mes-
mo período de 2016 (1.264 uni-
dades), num mercado que caiu 
22,8%. A participação subiu 
de 12,2% para 17,5% (a maior 
crescente dentre os concorren-
tes). No segmento dos pesados, 
a marca vendeu 1.191 unidades. 
Alta de 10,2% em relação aos 
1.081 modelos comercializados 
de janeiro a abril do ano passado. 
Enquanto que o mercado caiu 
14,4%. A participação passou 
de 19,6% para 25,2% (maior 
evolução entre os competidores). 
Nos semipesados, as 216 unida-
des propiciaram um acréscimo 
de 18%, no comparativo com os 
183 veículos de 2016, e foram na 
contramão da queda de 32,4% 
da categoria. A participação qua-
se dobrou, de 3,8% para 6,6%.   
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UMA MÁQUINA DE NEGÓCIOS.

Desde que foi criado, o Anuário Entreposto produziu novos negócios na Ceagesp e se transformou em uma 
máquina de informação para o mercado.

Com a implantação de ferramentas digitais, o guia permitiu a comunicação entre usuários, computadores, tablets e 
celulares, ampliando seu acesso.

As empresas que desejam gerar negócios com atacadistas, compradores e produtores do maior entreposto da 
América Latina, a Ceagesp, não podem ficar de fora.

Consultem nosso departamento  comercial e saiba mais a respeito.

LIGUE: 11 3831.4875
www.anuarioentreposto.com.br


