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A conteceu entre os dia 
15 e 18 de abril, a 14ª 
Santa Feira do Peixe 
da Ceagesp. O even-
to que já virou uma 

tradição, na capital paulistana, reuniu 
diversas atrações para o público, em 
geral. 

A iniciativa teve o apoio da Asso-
ciação dos Comerciantes Atacadistas 
de Pescados do Estado de São Paulo 
(ACAPESP), dos permissionários do 

Frigorífico de São Paulo (FRISP) e da 
Sampa Foods. Com o objetivo de pro-
mover o pescado, com o preço mais em 
conta, na semana que antecede a Pás-
coa para o setor do varejo.

Quem teve a oportunidade de com-
parecer, pode desfrutar, além de ad-
quirir as variedades de peixes, também 
estavam disponíveis barracas de frutas, 
legumes, verduras e de temperos. 

Entretanto, a gastronomia foi bem 
diversificada e rica com os pratos. Na 

praça de alimentação, este ano, con-
tou com barracas de paella e porções 
de camarão, acarajé, bolinho de baca-
lhau, pastéis, macarrão com camarão 
no queijo grana padano, moqueca de 
cação, comida japonesa, bicicleta de 
brigadeiro, bicicleta de vinhos e ven-
da de doces como ovo de colher, palha 
italiana, bolos, coxinhas de morango e 
pizza brownie, bebidas e um cardápio 
específico com os produtos em promo-
ção.

CEAGESP CELEBRA mAiS umA 
EDiÇÃO DA SANTA FEiRA DO 
PEiXE

NO LOCAL, ALÉm DO PESCADO, O PÚBLiCO TAmBÉm PODE CONFERiR DiVERSAS BARRACAS 
COm COmiDAS SABOROSAS
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 A edição deste 
ano está acima 
da expectativa, 
pretendemos 

passar da média 
de público, sendo 
que a expectativa 
é de 35 a 40 mil 

pessoas.
Paulo Gomes Junior (Gugu)

 GUGU É UM DOS IDEALIZADORES DO EVENTO QUE JÁ ESTÁ EM SUA 14ª EDIÇÃO
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ÍNdIce ceAgesP sObe 3,49%, eM MARÇO

O 
Índice de preços 
da CEAGESP en-
cerrou o mês de 
março com eleva-
ção de 3,49%. Esta 

elevação reflete os estragos cau-
sados pelas chuvas e altas tempe-
raturas nas principais regiões pro-
dutoras do país, notadamente nas 
regiões sul e sudeste.

Neste primeiro trimestre de 
2019, o índice CEAGESP acumula 
alta de 10,14% e, nos últimos 12 
meses, o aumento foi de 20,46%. 
A alta de 3,49% em março foi me-
nor que os 7,75% registrados em 
fevereiro e já indica a tendência 
para o próximo trimestre, quando 
deveremos ter temperaturas mais 
amenas e diminuição das chuvas 
nas regiões produtoras.

Historicamente, o primeiro tri-
mestre registra preços mais ele-
vados em razão das condições 
climáticas adversas. A qualidade 
continua bastante prejudicada, 
principalmente dos legumes mais 
sensíveis e das folhosas. Em mar-
ço, a região metropolitana e parte 
do cinturão verde paulista regis-
traram aumento de 27% no volu-
me de chuvas em relação à média 
histórica do mês.

Assim, a retração dos preços e 
o retorno aos patamares habituais 
deverão ocorrer gradativamente, 
dependendo do tempo de produ-
ção de cada cultura.

Em março, o setor de frutas 
subiu 2,67%. As principais altas 
foram nos preços do caju (81,7%), 
do mamão formosa (59,5%), da 
banana nanica (49,7%), do mamão 
papaya (38,7%) e da laranja pera 
(14,7%). As principais baixas ocor-
reram com a melancia (-25,6%), 
com a maçã fuji (-15,3%) com o 
abacaxi pérola (-14,1%), com o 
maracujá azedo (-12,9%) e com a 
maçã gala (-12,8%). 

O setor de legumes registrou 
elevação de 5,19%. As principais 
altas ocorreram com o cogumelo 
shimeji (51,4%), o maxixe (47,5%), 
o pimentão amarelo (42,7%), o to-
mate (34,9%) e o pepino japonês 
(22,4%). As principais baixas foram 
registradas no chuchu (-48,8%), 
na berinjela japonesa (-25,4%), 
na berinjela comum (-18,2%), no 
quiabo (-15,87%) e na vagem ma-
carrão (-8,4%).

O setor de verduras apresen-
tou elevação de 2,53%. As prin-
cipais altas foram da cebolinha 
(55,8%), da hortelã (37,9%), da 
couve (17,2%), do salsão (17,1%) e 
da catalonha (12%). As principais 
quedas foram do coentro (-25,4%), 
do rabanete (-19,2%), do almeirão 
(-13,1%), do brócolis (-12,1%) e da 
rúcula (-10,8%).

O setor de diversos apresentou 
elevação de 16,25%. As principais 
altas ficaram por conta da bata-
ta comum (35,3%), do amendoim 
(25,3%), do alho argentino (23,9%), 
da cebola nacional (16,5%) e dos 
ovos brancos (6,9%). As principais 
quedas do setor foram do coco 
seco (-4,6%) e do milho de pipoca 
(-2,7%).

O setor de pescados teve alta 
de 1,34%. As principais elevações 
foram da pescada (27,2%), da be-
tarra (23,2%), da pescada goete 
(22,7%), do cascote (20,4%) e da 
corvina (14,8%). As principais que-
das foram da sardinha congelada 
(-28,6%), do curimbatá (-7,6%), do 
atum (-4,2%) e da sardinha fresca 
(-4,1%). 

O volume comercializado no 
entreposto de São Paulo totali-
zou 783.935 toneladas no primei-
ro trimestre de 2019 ante 824.418 
toneladas negociadas no mesmo 
período de 2018. Queda de 4,91% 
ou 40.483 toneladas nos primeiros 
3 meses do ano.

Flavio luis Godas
SEDES -SEÇÃO DE ECONOmiA E DESENvOLvimENTO

A 
População Ocupada 
(PO) no agronegócio 
brasileiro manteve-se 
estável entre 2017 e 
2018, somando 18,20 

milhões de pessoas, de acordo 
com pesquisas do Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada), da Esalq/USP, com 
base em dados da PNAD Contí-
nua, do IBGE.
No acumulado do ano, a partici-
pação do setor agro no total de 
ocupados no Brasil foi de 19,82%, 
ligeiramente inferior aos 20,11% 
observados em 2017. Consideran-
do-se os segmentos que com-
põem o agronegócio, de 2017 para 
2018, foram observadas reduções 
no número de ocupados para os 
elos de insumos (de 1,43%), pri-
mário (de 0,77%) e indústria (de 
0,56%). Por outro lado, o número 
de pessoas atuando em agrosser-
viços cresceu 1,12%.
Pesquisadores do Cepea desta-
cam que, ao ponderar os resul-

tados pela importância que cada 
atividade detém no setor, nota-se 
que as culturas que mais impac-
taram na redução do contingente 
de ocupados na agropecuária fo-
ram os cereais e as atividades de 
pesca e aquicultura. 
Ao avaliar a mão de obra do agro-
negócio em termos de posição na 
ocupação, verifica-se continuida-
de na tendência de elevação no 
número de empregados sem car-
teira assinada observada nos últi-
mos anos. 
De fato, o montante de ocupados 
nesta situação passou de 3 mi-
lhões em 2017 para 3,12 milhões 
em 2018.
Contudo, cabe destacar que este 
movimento é também realida-
de para o mercado de trabalho 
do país como um todo. Os dados 
apontam que, entre 2017 
e 2018, o total de empregos infor-
mais no Brasil aumentou 4,24%, 
ao passo que, no agronegócio, 
este percentual foi de 3,9.

A ministra Tereza Cristina informou 
no dia 09 de abril, em audiência 
pública na Câmara dos Deputados, 
que está negociando a inclusão de 
uma linha de financiamentos es-
pecial para embarcações de pesca 
dentro do Plano Safra 2019/2020, 
que está em discussão com a área 
econômica do governo e será 
anunciado ainda neste semes-

tre. Tereza Cristina afirmou que a 
pesca e a aquicultura são setores 
com potencial para “crescer gran-
demente” num país com mais de 
8 mil quilômetros de costas e com 
grandes bacias hidrográficas. O 
Plano Safra já tem linhas de crédito 
para compra de tratores e outros 
maquinários agrícolas, mas não 
para o setor de pesca. 

eMPRegO NO seTOR dO AgRONegócIO se 
MANTéM esTável

MINIsTRA NegOcIA INclusÃO de lINhA de cRédITO 
PARA eMbARcAÇões de PescA NO PlANO sAFRA



RiZia PRado

economia

S e sabe que hoje o inglês 
não é mais um diferencial 
para o currículo de um 
profissional, mas, sim, 
um pré-requisito. 

Porém, no Brasil, devido aos pro-
blemas sociais, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela British Council, 
apenas 5% da população consegue se 
comunicar em inglês.

É um dado preocupante, já que as 
qualificações exigidas para ingressar 
no mercado de trabalho são cada vez 
maiores e a concorrência, por conta do 
desemprego, também não para de cres-
cer. Hoje, com este cenário, o chamado 
inglês técnico - ou seja, específico para 
uma determinada área-, já vem sido em 
segmentos mais complexos. E no setor 
de agronegócios não é diferente.

Responsável por cerca de 25% do 
PIB brasileiro, esse mercado pede ainda 
mais treinamento para os profissionais 
que atuam na área, já que o inglês vol-
tado para o agronegócio permite que o 
profissional aprenda palavras e expres-
sões pouco exploradas nas escolas de 
línguas tradicionais.

Em um mundo globalizado, a língua 
mais falada em todos os países também 
ajuda os profissionais a se familiariza-
rem com o uso de várias ferramentas 
tecnológicas, maquinários, e também 
pesquisas de campo.

Para essas novidades do mercado, o 
inglês torna-se essencial e facilita o tra-
balho do profissional, em casos como 

ler um manual de instruções, analisar 
dados ou até mesmo avaliar e se infor-
mar por meio de pesquisas recentes so-
bre o cenário do setor que, geralmente, 
são realizadas no exterior, aumentando 
as chances do Brasil se comunicar com 
outros países.

Vale ressaltar que o inglês técnico é 
fundamental não apenas para os profis-
sionais, mas proporciona também eco-
nomia para as empresas do segmento, 
que passam a recorrer menos aos intér-
pretes - que, muitas vezes, são contrata-
dos para acompanhar esses colaborado-
res em grandes eventos ou reuniões no 
exterior.

Por outro lado, como o nosso país 
tem um mercado muito forte de agri-
cultura e agropecuária, o setor agro 
também pode ser uma alternativa para 
quem deseja empreender e fugir do de-
semprego. Como o inglês é uma língua 
universal, mesmo nos meios técnicos, é 
importante o domínio desses termos, 
até mesmo para um possível crescimen-
to no mercado interno.

Com tantos olhos voltados para o 
agronegócio brasileiro, vale enfatizar 
para os jovens que estão começando 
agora e também para os que já atuam 
há algum tempo na área: no futuro, o 
profissional que não souber inglês - e, 
especialmente, não procurar uma opção 
técnica e especializada do idioma - cer-
tamente ficará para trás em relação aos 
concorrentes.

O inglês voltado para um setor es-

pecífico - no caso, o “inglês agro”- será 
cada vez mais necessário para lidar com 
as novas tecnologias e se comunicar 
com nativos, para fechar negócios. Essa 
é uma tendência que somente se conso-
lidará, a cada ano que passa.

* Rizia Prado com quase 10 anos de 
vivência internacional, é especializada 
em Gastronomia pela Guilford Tech, 
tendo trabalhado em fazendas da Ca-
rolina do Norte (EUA), e é formada em 
ESL (English as a Second Language) 
pela Oxford Seminars, de Nova York.

Atuou durante anos no setor de 
agronegócio como tradutora de artigos 
técnicos, e desenvolveu o método iné-
dito e exclusivo Raiz com o curso ISA 
(Inglês de Sucesso Agro), disponível na 
plataforma GreenGo Inglês, o único 
treinamento completo de inglês para o 
agronegócio do Brasil.

COmO O iNGLêS TÉCNiCO ViROu umA NECESSiDADE NO 
AGRONEGóCiO
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BiOTECNOLOGiA PODE EViTAR A EXTiNÇÃO DA BANANA

A produção de banana 
é distribuída por 
todo o território 
nacional, somando 
quase 7 milhões de 

toneladas em 2018. A principal região 
produtora é o Nordeste, com 38% da 
safra nacional, seguida pelo Sudeste, 
com 28%. Os dados são do relatório 
Cenário Hortifruti Brasil, lançado 
recentemente pelo programa Hortifruti 
Saber & Saúde, CNA e ABRAFRUTAS.

No entanto, apesar da grande 
produção, cientistas acreditam que o 
alimento pode estar próximo de sua 
extinção e essa não é a primeira vez. 
O motivo tem a ver com a forma de 
plantação da fruta, que é realizada por 
meio de clones de uma única planta 
mãe, que gera bananas geneticamente 
iguais e, portanto, suscetíveis às mesmas 
doenças.

Uma, em especial, preocupa os 
produtores do alimento: a causada pelo 
o fungo fusarium oxysporum, que está 
presente no solo e age impedindo que o 
vegetal retire água e nutrientes da terra, 
levando-o à morte.

Na década de 1890, no Panamá, 
a doença causada pelo fungo foi 
identificada pela primeira vez e por 
isso ficou conhecida como “Mal do 
Panamá”. Em 1950, os produtores de 
bananas da variedade Gros Michel 
perderam a guerra contra o fungo, 
que não foi eliminado por nenhum 
fungicida ou defensivo químico, 
permanecendo no solo.

Naquela época, ele já tinha se 
alastrado por todo o planeta e já não 
existia área viável para as plantações 
da fruta. A variedade Cavendish 
(aqui chamada de banana nanica ou 
d’água), por sua vez, era cultivada na 
propriedade de um palácio na Inglaterra 
e, por ser geneticamente diferente 
da banana Gros Michel, foi capaz de 
resistir ao “Mal do Panamá”. Hoje, 
apesar de existirem algumas variedades 
diferentes, como a “maçã” e a “prata” 
(plantadas no Brasil e suscetíveis ao 
Mal do Panamá), a Cavendish é a 

mais produzida e comercializada pelo 
mundo.

No entanto, ela corre perigo, pois o 
fusarium oxysporum evoluiu ao longo 
dos anos e agora ameaça também as 
plantações dessa variedade. “Assim 
como aconteceu com a variedade Gros 
Michel no passado, as plantações de 
Cavendish não apresentam nenhuma 
resistência contra o novo fusarium 
oxysporum, pois a forma de produção 
de banana não mudou”, esclarece 
Adriana Brondani, diretora-executiva 
do Conselho de Informações sobre 

Biotecnologia (CIB).
O novo fungo é ainda mais agressivo 

e foi descoberto na década 1990, no 
sul da Ásia. Hoje, ele já é encontrado 
na Austrália e países do norte da 
Ásia, como a China, um dos maiores 
produtores de banana no mundo. Mais 
de 10 mil hectares de plantações de 
banana Cavendish já foram destruídos 
no país.

Para que a extinção da banana não 
ocorra é necessário impedir o avanço da 
doença, através de medidas de controle 
de exportação/importação. Cientistas 
também trabalham com o objetivo de 
encontrar ou desenvolver uma nova 
variedade que seja resistente ao fungo 
e que agrade o paladar da população 
mundial.

Entretanto, por conta da forma com 
que a banana sempre foi cultivada, 
encontrar variedades geneticamente 
diferentes é raro. Por isso, talvez seja 
necessário recorrer a genes de resistência 
em outras espécies.

Segundo Adriana, a biotecnologia 
pode ajudar a aumentar a variabilidade 
genética da banana por meio 
do desenvolvimento de plantas 
geneticamente modificadas. “A 
transgenia é uma ferramenta poderosa 
para a preservação da biodiversidade.

Por meio dela, podemos identificar 
e transferir genes que permitiriam a 
sobrevivência de espécies em condições 
antes inviáveis. Se essa espécie for a 
banana, estaria aí uma chance superar 
os riscos que rondam a cultura”, afirma

O 
Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abas-
tecimento publicou as 
portarias de Zonea-
mento Agrícola de Ris-

co Climático da cultura da uva, para 
21 Unidades da Federação, com 
base nos estudos realizados pela 
equipe de especialistas da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
– Embrapa. 
A nova metodologia utilizada pos-
sibilitou identificar os municípios 
e períodos de brotação da videira 
com riscos climáticos agrupados em 
três níveis (20%, 30% e 40%), para 
o ciclo de produção da uva no Brasil, 
visando reduzir perdas de produti-
vidades e obter maiores rendimen-
tos, explicou o diretor de Gestão de 
Risco da Secretaria de Política Agrí-
cola do Mapa, Pedro Loyola.

Para delimitação das áreas aptas 
ao cultivo da videira em condições 
de baixo risco, foi utilizada, em pri-
meiro lugar, a classificação climática 
de Köppen (sistema de classificação 
global dos tipos climáticos mais uti-
lizada em geografia, climatologia e 
ecologia). 
Assim, no Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático, foram consideradas 
três regiões conforme o comporta-
mento fenológico da uva em função 
das condições climáticas, sendo: 
tropical, subtropical ameno e sub-
tropical frio, gerando tabelas com 
indicativos para: Uva Clima Subtro-
pical Frio (para Indústria e mesa); 
Uva Clima Subtropical Ameno (para 
Indústria e mesa); Uva Clima Tropi-
cal com Irrigação (para indústria e 
mesa); Uva Clima Subtropical Ame-
no – cultivo 2ª safra (para Indústria 

e mesa).
“Fica, assim, disponibilizado ao se-
tor produtivo um zoneamento bem 
dimensionado que visa contemplar 
um número maior de municípios em 
cada Estado, sem subestimar o risco 
climático”, observou Luis Balduino 
Gonçalves, Coordenador Técnico de 
Análise e Riscos Agropecuários.
De acordo com normas da Secre-
taria de Política Agrícola do Mapa, 
se ocorrer algum tipo de perda em 
função de intempéries climáticas, 
seca ou chuva excessiva, o produtor 
que contratou uma apólice de se-
guro rural ou Proagro estará ampa-
rado conforme valor enquadrado na 
operação. Caso ele não siga as re-
comendações feitas pelo Zarc, a se-
guradora ou o Proagro não pagará 
o valor da indenização ao agricultor.

Portarias com zoneamento agrícola para esse cultivo tem nova metodologia

Risco cLimático paRa cuLtuRa Da uva é DivuLGaDo

campo
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A produção de produtos biológicos 
para controle de pragas e doenças 
agrícolas cresceu mais de 70% no último 
ano no Brasil, movimentando R$ 464,5 
milhões ante R$ 262,4 milhões em 2017. 
O resultado brasileiro é considerado o 
mais expressivo da história do setor e 
supera o percentual apresentado pelo 
mercado internacional.

Em termos globais, o setor apresentou 
crescimento de 17% no mesmo período. 
Os dados detalhados sobre o desempenho 

do ano passado da indústria nacional de 
biodefensivos foram apresentados no dia 
21 de março, pela Associação Brasileira 
das Empresas de Controle Biológico 
(ABCBio), considerando apenas as 
empresas associadas que representam 
70% do mercado nacional.

O crescimento do mercado 
brasileiro de defensivos biológicos segue 
tendência mundial de redução do uso 
de agroquímicos para combater pragas e 
doenças nas lavouras. 

As contratações do crédito rural no 
Brasil subiram 6%, para R$ 109,9 bilhões 
neste ano-safra, entre os meses de julho 
de 2018 a março de 2019 em comparação 
a igual intervalo de 2017/2018, 
informou o Ministério da Agricultura, 
com base em dados do Banco Central. 
Em quantidade de operações, o número 
alcançou 422.740 no intervalo analisado, 
ou 1% menos ante a safra anterior, até 
março/2018. Nas linhas de custeio, 
foi contratado o equivalente a R$ 61,5 

bilhões entre julho/2018 e março/2019, 
valor 5% maior ante os R$ 58,3 bilhões 
de igual período no ano-safra passado. 
Para investimento, as liberações já 
estão 22% superiores na mesma base 
de comparação, com R$ 24,7 bilhões 
liberados até o momento, ante R$ 20,3 
bilhões do ano-safra passado. 

O crédito para comercialização, por 
sua vez, cedeu 6%, para R$ 19,1 bilhões 
no período, ante R$ 20,3 bilhões do 
período anterior. Ee março/2019.

mERCADO DE BiODEFENSiVOS CRESCE 
mAiS DE 70% NO BRASiL Em um ANO

AGRONEGóCiO BRASiLEiRO CONTRATOu 
mAiS DE R$ 109 BiLhõES Em CRÉDiTO

Um movimento 
inverso ao registrado 
nos últimos anos 
tem sido assistido 
no agronegócio 

brasileiro. Jovens que antes não buscavam 
oportunidades no campo passaram a se 
sentir atraídos pelo setor, principalmente 
pela crescente presença de novas 
tecnologias nas atividades rurais.

Uma pesquisa divulgada em maio 
de 2017, pela Associação Brasileira 
de Marketing Rural e Agronegócio 
(ABMRA) indicou que a idade média dos 
produtores rurais caiu 3,1% nos últimos 
quatro anos, baixando para 46,5 anos. 
Os resultados também mostram essa 
mudança de direção com o aumento da 
presença de jovens entre 20 e 35 anos, que 
saltou de 15% para 27% desde a última 
pesquisa.

Atuando diretamente nas propriedades 
ou por meio de empresas de tecnologias, 
como as startups, os jovens têm marcado 
presença no agronegócio, trazendo 
um novo olhar para aos processos. Em 
muitos casos, por meio de softwares ou 
aplicativos eles introduzem no negócio o 
monitoramento informatizado que auxilia 
em melhores resultados e no aumento da 

produtividade.
“O agro não é mais aquela atividade 

rústica na qual se acreditava que os 
filhos tinham que deixar as propriedades 
para crescer profissionalmente. Essa 
concepção mudou com o tempo hoje 
com a tecnologia o setor passou a ser um 
mercado atraente para os jovens”, afirma 
Renata Camargo, Show Manager do 
YAMI - Youth Agribusiness Movement 
International, primeiro congresso para 
jovens do agronegócio que será realizado 
em São Paulo, em outubro.

Outra tendência que ganha cada vez 
mais corpo no setor é o empreendedorismo. 
Com as mudanças constantes do mercado 
de trabalho, o jovem se viu incentivado 
a empreender e uma das áreas que mais 
atraem esses novos empresários é o 
agronegócio.

“O campo é um lugar extraordinário 
para o desenvolvimento de negócios, não 
só para as grandes culturas como soja e 
milho, mas para negócios menores que 
demandam tecnologia para atender as 
demandas. É um setor que não se limita 
apenas a atividades desenvolvidas nas 
propriedades ou sucessão familiar, mas 
extrapola para áreas como gastronomia, 
ciência e tecnologia”, enfatiza Renata.

PRESENÇA CRESCENTE DE TECNOLOGiAS NO CAmPO 
ATRAi JOVENS PARA O AGRONEGóCiO

agro
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Muitas pessoas pen-
sam que hortaliças 
orgânicas tem que 
ser feias e pequenas 
para serem real-

mente orgânicas.... Isto não é verdade, pois 
a terra deverá mostrar sempre o vigor que 
têm. O sistema orgânico de produção traz 
em si conceitos que favorecem a vida no 
solo, é o que chamamos de uma agricultura 

ORGâNiCOS: SABOR, NuTRiÇÃO E ViDA

biológica. 
Você sabia que  95% da vida em terra 

reside no solo? E que esta vida sob nossos 
pés é derivada do carbono do ar fixado pelas 
plantas.

O fim do uso de agrotóxicos tais como 
herbicidas e fungicidas permitem a recom-
posição do equilíbrio entre as plantas e a 
chamada rede microbiológica do solo. 

Fotossíntese - um grande milagre da 

natureza! 
Ela ocorre nas folhas verdes, onde o gás 

carbonico do ar e a água do solo são combi-
nados para capturar a energia da luz do Sol 
e transformá-la em energia bioquímica na 
forma de açúcares simples.

Estes açúcares simples se transformarão 
em  uma grande diversidade de outros com-
postos de carbono, e irão gerar as frutas, le-
gumes,  sementes e grãos  que consumimos.

Norma Gatto, 
produtora rural, 
pecuarista, mãe

e empresária

Patrocinador Diamond Patrocinador Premium Patrocinador Top Apoio Startup

Aliança EstratégicaApoio 
Institucional

Promoção, 
Organização e Realização

Coordenação 
de Conteúdo

~

e empresária

A voz feminina 
sobre toda a 
cadeia do agro.

Jornal Entreposto_v3.indd   1 01/03/2019   10:00:58

As  plantas liberam no solo uma parte 
dos açúcares que produzem na fotossíntese, 
através das raízes,  e isso alimenta micróbios 
e fungos benéficos nas  suas proximidades 
que por sua vez aumentam a disponibilida-
de dos minerais para as plantas e tudo isto, 
contribui para  a saúde e a vitalidade delas e 
do solo como um todo.

Hoje já existem estudos  que mostram 
que as plantas se utilizam das substâncias 
produzidas pelos microorganismos do solo 
para complementar a sua nutrição, conse-
guindo assim, aumentar aquilo que chama-
mos de densidade nutricional, que para as 
plantas representam uma maior resistência 
as pragas e as doenças e pra nós consumido-
res, um alimento mais nutritivo e saudável.

Imitar a Natureza nos processos produ-
tivos e buscar não atrapalhar o seu equili-
brio será sempre a melhor forma de apren-
dermos como produzir alimentos com um 
grau maior de harmonia gerando saúde, 
para o solo, para as plantas e para nós mes-
mos. 

Um questão de Inteligência... 

Eng. Agr.Cristiano Nicolau Psillakis 
Amo Orgânico  - Ceagesp PAV AMB Box 
01
(011) 3641-3659
Instagram: amoorganicoceasa

Fontes: Prof.Dr.José Luiz Moreira Garcia - 
https://institutodeagriculturabiologica.org
Dr. Christine Jones- http://www.amazing-
carbon.com/
www.acresusa.com
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A colheita e remessa para 
comercialização de frutos 
imaturos é um imenso 
desafio. O fruto não tem 
sabor ou nem chega a 

amolecer. 
Produtores que tentam colher o fruto no 
ponto certo, construir a sua marca, são 
muito prejudicados. 
O consumidor, que não sabe distinguir 
o fruto colhido no ponto certo e 
provavelmente nunca comeu um fruto de 
boa qualidade, paga caro e se decepciona 
e pode não voltar a experimentar. A 
demanda pelo produto cai.
O abacate Hass é um bom exemplo. A 
produção e o consumo interno estão 
crescendo. O Brasil importa e já exporta 
o produto.  
Os outros países produtores de abacate 
Hass que enfrentaram o mesmo problema 
estabeleceram um padrão de maturação, 
utilizando a medida de matéria seca da 
polpa. 
A matéria seca é mais fácil de medir e tem 
alta correlação com o teor de óleo. Os 
estudos feitos mostraram que o teor de 
matéria seca deve ser superior a 23%, o 
que permite um bom desenvolvimento e 
aceitação para o consumo. 
Muitos países determinam a época de 
colheita para cada variedade e região, 
como forma de inibir a colheita do fruto 
imaturo.
O abacate ‘Hass’ é originário da Califórnia, 
nos Estados Unidos da América. É uma 
fruta muito nutritiva, rica em gordura 
monoinsaturada e vitaminas A, D, E, K. 
Há estudos que comprovam que o 
consumo da fruta auxilia na redução dos 
níveis de colesterol no sangue. 

No Brasil ele é conhecido como avocado 
(abacate em inglês). O seu tamanho é 
menor que as outras variedades produzidas 
no Brasil, o seu teor de óleo é maior e a sua 
conservação pós-colheita muito mais fácil. 
O seu comércio internacional é grande.  
Foram comercializados, em 2018, 736 
toneladas do abacate ‘Hass’ no ETSP da 
CEAGESP. 
A sua polpa é mais consistente que a dos 
outros abacates e a sua casca, quando 
madura, fica escura. 
 A época, considerada a melhor para a sua 
colheita, vai de maio a agosto, quando os 
preços caem com a alta oferta. 
Os preços mais altos, fora desta época, 
levam os produtores à colheita precoce e 
os consumidores a um produto de baixa 
qualidade, muitas vezes impossível de 
consumir.  Temos oferta de abacate Hass 
a partir de dezembro. 
O Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP, está 
colaborando com a ABPA (Associação 
Brasileira de Produtores de Abacate), 
que está preocupada da possibilidade 
de rejeição pelo consumidor brasileiro 
do abacate Hass – sabor ruim e não 
amadurece, apesar das suas excelentes 
características organolépticas, muito 
apreciadas no mundo todo. 
O estudo continua e os resultados até 
agora mostram que:
A média da matéria seca das amostras 
coletadas em todo o período de 25 de 
fevereiro a 13 de março de 2019, foi 
inferior ao recomendado de 23%. 
A partir da coleta de 13 de março o teor 
médio de matéria seca cresceu. Na coleta de 
3 de abril a média de matéria seca atingiu 
22,3%, sendo que 3 dos 9 produtores 

QuAL É O PONTO CERTO DE mATuRAÇÃO DO ABACATE hASS?

cqh

avaliados nessa data colheram seus frutos 
com teor de matéria seca igual ou acima de 
23% e nenhum dos produtores teve frutos 
com a matéria seca abaixo de 20%.
O produtor envia no mesmo lote produtos 
de diferentes teores de matéria seca, o 
que mostra a sua dificuldade em acertar o 
ponto de colheita. 
Alguns produtores, mesmo em fevereiro, 
conseguiram chegar próximo à medida 
adequada de matéria seca, mas o valor 
médio só alcançou a 23% na coleta da 15ª 
semana, de 14 de abril de 2019.

O primeiro passo está sendo levantar, a 
cada semana, a qualidade do abacate Hass 
comercializado no ETSP ao longo do 
tempo. O estudo começou em 25/02/19. 
AS medidas de matéria seca foram feitas de 
acordo com as normas laboratoriais.    
O segundo passo será repetir o 
levantamento de qualidade a partir de 
dezembro de 2019 associada à análise 
sensorial. 
O gráfico abaixo mostra a evolução da 
matéria seca da 9ª a 15ª semana, de 
25/02/19 a 10/04/19.

Beatrice Santana Fernandez
Caroline Pardini
Estudantes de agronomia - Estagiárias 
do Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP
Orientação – Thiago de Oliveira



A expansão de 
atividades produtivas 
insustentáveis, como a 
agropecuária intensiva, 
é uma das causas do 

desaparecimento da biodiversidade 
no mundo, o que por sua vez poderá 
comprometer a produção de alimentos e 
o próprio desempenho do setor agrícola 
no futuro. A conclusão é do relatório 
divulgado no dia 22 de fevereiro, pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO).

A pesquisa é a primeira da agência 
da ONU que avalia de forma ampla a 
relação entre a variedade de organismos 
vivos no mundo e a produção de comida.

Com a análise, a FAO espera lançar 
luz sobre os perigos da má conservação 
da chamada biodiversidade para a 
alimentação e a agricultura — que inclui 
todas as espécies que apoiam os sistemas 
alimentares, incluindo plantas e animais, 
silvestres e domesticados, que fornecem 
alimento, ração, combustível, fibra e 
também serviços ecossistêmicos para o 
ser humano.

Com informações de 91 países, o 
relatório aponta para o uso de um número 
restrito de espécies no cultivo e produção 
diretos de alimentos — por exemplo, 
das cerca de 6 mil espécies de plantas 
cultivadas para alimentação, menos de 
200 contribuem substancialmente para 
a produção global de alimentos e apenas 
nove respondem por 66% da produção 
agrícola total.

Países relataram à FAO que 24% 
das cerca de 4 mil espécies de alimentos 

silvestres — principalmente plantas, 
peixes e mamíferos — estão tendo queda 
vertiginosa.

Mas a proporção de alimentos silvestres 
em declínio deve ser provavelmente ainda 
maior, já que o estado de mais da metade 
das espécies de alimentos silvestres 
relatado é desconhecido.

A perda da biodiversidade para 
alimentos e agricultura, segundo 
informado pela maioria dos países, está 
associada a mudanças no uso e manejo da 
terra e da água, seguidas pela poluição, 
super-exploração e exploração excessiva, 
mudanças climáticas, crescimento 
populacional e urbanização.

Na Gâmbia, as perdas maciças 
de alimentos silvestres forçaram as 
comunidades a recorrer a alternativas, 
muitas vezes produzidas industrialmente, 
para complementar suas dietas. Já no Peru, 
as florestas amazônicas devem sofrer com 
a “savanização” associada às mudanças 
climáticas, com impactos negativos na 
oferta de alimentos silvestres.

A FAO lembra ainda que quase um 
terço das unidades populacionais de 
peixes do mundo são consideradas super-
exploradas atualmente. Mais de metade 
delas já atingiram o seu limite sustentável.

O maior número de espécies de 
alimentos silvestres com população em 
declínio aparece nos países da América 
Latina e Caribe, acompanhados por 
nações da Ásia-Pacífico e da África. A 
FAO previne, porém, que isso poderia 
ser consequência de um maior número 
de espécies de alimentos silvestres sendo 
estudadas ou monitoradas.
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FAO ALERTA DESAPARECimENTO 
DA BiODiVERSiDADE AmEAÇA 
AGRiCuLTuRA

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)  

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

casadocorretor

11 4172-511511  2245-3008
11  2245-3009
11  2245-3010



aGRoneGócio contRibui com 
vendas de caminhões no País

O PIB – Produto Inter-
no Bruto do Brasil 
teve um crescimento 
de apenas 1,1%, em 
2018. Sendo que é 

o segundo ano consecutivo que o país 
fecha em alta. Os dados foram divulga-
dos, recentemente, no dia 27 de feverei-
ro, pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. O agronegócio 
que foi o destaque e o grande responsável 
pelo PIB ter fechado, em 2017, em alta, 
neste último balanço se manteve estável, 
com um aumento de 0,1%, em relação 
ao ano anterior.

A questão é que o agro, também, é 
um dos grandes responsáveis pelas vendas 
de caminhões no País. Só para se ter uma 
ideia, por exemplo, a cooperativa parana-
ense Coamo, uma das maiores do País, 
confirmou a compra de 500 unidades, 
somente, no ano passado. O investimen-
to, segundo a assessoria de imprensa, já 

estava previsto no plano de renovação da 
frota atual, mas o planejamento é que, se 
for necessário, os veículos antigos conti-
nuem a ser utilizados. 

“A tendência entre as cooperativas, se 
mantido esse tabelamento, é a aquisição 
de frotas próprias. O único impedimento 
até agora tem sido a capacidade de pro-
dução das montadoras, que para 2019 
já chegou ao limite”, comentou Nelson 
Costa, superintendente da Ocepar, coo-
perativa que responde por cerca de 60% 
da produção agrícola do Paraná.

Segundo os dados da Anfavea - Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores, as vendas, em geral, 
de caminhões, em 2018 registraram 76 
mil unidades, uma expansão de 46,3% 
diante das 52 mil unidades vendidas do 
ano anterior. A produção encerrou o ano, 
com alta de 27,1%. Sendo que foram 
produzidas 105,5 mil unidades, nesse pe-
ríodo e 83 mil em 2017. 

“O resultado da indústria automobi-
lística brasileira no ano passado mostrou 
que 2018 consolidou a retomada inicia-
da em 2017. O mercado interno teve 
forte reação, o que mostra que parte da 
demanda reprimida foi bem atendida. O 
crescimento das vendas de caminhões e 
máquinas agrícolas indica a recuperação 
da economia brasileira”, afirmou Anto-
nio Megale, presidente da Anfavea.

As vendas de caminhões, este ano, 
têm mostrado uma retomada importan-
te da economia brasileira e do setor au-
tomotivo. Nos três primeiros meses de 
2019, as negociações cresceram 47,7%: 
foram 21,5 mil unidades este ano e 14,5 
mil em 2018. No último mês, 7,6 mil 
caminhões foram registrados, alta de 
10,5% no comparativo com os 6,9 mil 
de fevereiro e de 28,1% contra os 5,9 mil 
de março do ano passado.

Sérgio Zonta, vice-presidente da Fe-
deração Nacional da Distribuição de Ve-

ículos Automotores (Fenabrave), ressalta 
que a busca por caminhões por parte dos 
empresários rurais repercutiu nos resul-
tados de 2018. No entanto, Zonta frisa 
que há muito espaço para crescer, uma 
vez que a quantidade de caminhões co-
mercializada está muito próxima dos nú-
meros de 2010.

“Se o País cresce, as vendas crescem; 
se a economia está em crise, o setor é o 
primeiro a sentir, e isso gera um efeito 
cascata nos fornecedores de peças”, disse 
o presidente da Fenabrave.

Já para Roberto Cortes, presidente e 
CEO da MAN Latin America, o setor ru-
ral tem um destaque importante, já que 
a logística dos produtos, ainda mais do 
hortifrúti é realizada pelas estradas que 
cortam o Brasil de Norte a Sul.

“O agronegócio é um dos segmentos 
mais promissores para o mercado de ca-
minhões. O campo está em pleno desen-
volvimento e demanda investimentos em 

GuilheRme aRaujo
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76 miL caminhõEs vEnDiDos, Em 2018, 
um aumEnto DE 46,3%, Em RELação a 2017

21,5 miL caminhõEs vEnDiDos, no pRimEiRo 
tRimEstRE DE 2019, um aumEnto DE 47,7%, Em 
compaRação com o mEsmo pERíoDo DE 2018



aGRoneGócio contRibui com 
vendas de caminhões no País
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VENDAS ANUAIS DAS PRINCIPAIS MONTADORAS

ANO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MERCEDES 39.837 33.058 36.821 34.299 19.161 14.962 15.126 22.290

MAN/VW 50.824 41.422 40.832 36.157 19.543 13.690 14.213 20.246

VOLVO 19.066 15.877 20.730 19.708 8.349 5614 5.953 10.639

FORD 30.345 21.780 20.406 19.596 12.923 7.757 7.804 9.306

SCANIA 13.482 11.076 19.660 14.110 5.224 4.245 5.751 8.642

IVECO 14.154 10.340 11.472 8.793 4.492 2.573 1.951 2.799

DAF - - - 240 443 673 1.048 2.344

tecnologia, incluindo distribuição, o que 
impulsiona os extrapesados”, esclarece 
Roberto Cortes.

Pensamento também compartilhado 
pelo Roberto Barral, diretor da Scania no 
Brasil. Isso se deve, porque, grande parte 
das vendas de caminhões da Companhia 
sueca é destinada fortemente ao agro.

“O agronegócio é um setores de maior 
importância nas vendas de caminhões. 
Para a Scania, sempre foi e sempre será. 
O cliente do agronegócio busca um cami-
nhão rentável e econômico para o ajudar 
a manter suas margens de lucratividade”, 
comentou Roberto Barral.

Outra medida que contribui com as 
vendas é o programa do governo Federal.  
O Programa Mais Alimentos é uma linha 
de crédito voltada exclusivamente para a 
agricultura familiar. Os produtores rurais 
participantes têm acesso a juros e prazos 
de pagamento diferenciados, carência e 
financiamentos individuais ou coletivos.

“Essa é uma iniciativa muito impor-
tante para esse segmento da economia, já 
que incentiva a agricultura familiar, que 
envolve cerca de 12 milhões de pessoas e 
permite que pequenos produtores invis-
tam no aperfeiçoamento de suas produ-
ções”, explica Ricardo Barion – diretor 
de Vendas e Marketing da IVECO para a 
América do Sul.

“Analisando o mercado de caminhões, 
acima de 16 toneladas de PBT, temos 
dados que mostram que o setor agrícola 
representa cerca de 30% da demanda de 
caminhões, sendo que nos pesados esse 
percentual chega até 40%, números que 
nos indicam o tamanho do potencial des-
se setor em movimentar nosso mercado. 
Pensando nisso, montadoras de veículos 
comerciais têm investido para ampliar a 
gama de produtos para esse segmento”, 
ressalta Barion. 

Com a queda na inadimplência, os 
bancos de mercado e de montadoras têm 

tornado o acesso ao crédito mais fácil e 
barato, com taxas mais atraentes que as 
da linha de Financiamento de Máquinas 
e Equipamentos (Finame) do BNDES, 
que impulsionou as vendas até 2014 com 
taxas subsidiadas pelo governo. Hoje, é 
possível comprar um caminhão no Cré-
dito Direto ao Consumidor (CDC) com 
taxa de 0,99% ao mês, enquanto a taxa do 
Finame gira em torno de 1,14% ao mês.

O Banco Mercedes-Benz, por exem-
plo, prevê mais um ano de crescimento 
dos negócios após um resultado muito 
positivo obtido em 2018. A instituição, 
braço financeiro da marca Mercedes-Benz 
no Brasil, espera atingir R$ 4,4 bilhões 
em novos negócios em 2019, aumento 
de 15% sobre os R$ 3,8 bilhões do ano 
passado. “É um valor quase próximo aos 
R$ 4,8 bilhões feitos em 2014, que foi o 
nosso melhor ano em termos de negócio 
aqui no Brasil”, lembra o diretor comer-
cial, Diego Marin.

Fonte: FenabRave



vuc, modelo Que atende 
necessidades da ceaGesP

as vendas do seGmento dos caminhões leves 
FoRam de 11.537 unidades, no ano Passado
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os vucs Podem tRaFeGaR 
livRemente nos centRos 
uRbanos, sem a RestRição 
do hoRáRio em QualQueR 
dia da semana



N o maior mercado 
atacadista da 
América Latina e o 
terceiro maior do 
mundo, a Ceagesp, 

por dia passam mais de 12 mil veículos. 
As mais de 3 mil empresas localizadas na 
Ceasa de São Paulo, utilizam-se de frotas 
próprias, terceirizadas ou até mesmo 
ambas para atender as necessidades da 
demanda. 

São caminhões que fazem o 
abastecimento de FLVs – Frutas, Legumes 
e Verduras no Brasil todo. A empresa R. 
Parise Hortifrutiflores, por exemplo, 
que está há mais de 14 anos atuando, 
fortemente, no Entreposto paulistano, 
atende, principalmente  Hipermercados, 
feiras, sacolões. Para conseguir realizar 

todas essas operações, a frota não é 
terceirizada, o estabelecimento investe 
na logística possuindo caminhões para o 
abastecimento e entregas. 

Já empresa Frutas Rocha utiliza de 
caminhões próprios na comercialização 
e distribuição de bananas e outras 
frutas da região produtora do Vale do 
Ribeiro para a Ceagesp. E para atender 
todo este abastecimento, é realizada de 
forma preventiva a manutenção a cada 
15 dias por uma equipe especializada e 
credenciada. Referente à renovação da 
frota, a mesma é feita a cada dois anos 
dependendo do veículo e seu desgaste. 
Para um dos sócios proprietários, 
Rodrigo Rocha, toda a precaução é 
tomada para evitar grandes prejuízos 
e desastre, já que envolve a vida do 
condutor.

“Nossas exigências estão vinculadas 
a segurança, ou seja, a manutenção 
do veículo deve estar em dia e o 
motorista com jornada de trabalho 
que não prejudique seu rendimento e 
principalmente sua segurança pessoal e 
de terceiros, uma vez que nossa carga é 
revestida de seguro”, explica Rodrigo.

Aos que trabalham na Ceagesp sabem 
bem da importância que é o transporte 
de mercadoria para o estabelecimento. 
A entrega precisa ser realizada dentro 
do prazo, porém, não é uma tarefa 
muito fácil para ser executada com 

caminhões trafegando pelos grandes 
centros das cidades. Para isso, muitos 
permissionários do Entreposto optam 
pelos seguimento dos VUCs, que são os 
Veículos Urbanos de Cargas. 

As vantagens são inúmeras, como 
por exemplo, os VUCs podem trafegar 
livremente nos centros urbanos, sem 
a restrição do horário em qualquer 
dia da semana. Isso ajuda muito aos 
comerciantes que precisam distribuir 
o seu produto no tempo hábil. Outra 
novidade é que a nova legislação permitiu 
o comprimento do veículo em até 7,20 
metros. Antes o máximo permitido era 
de 6,30 metros.

O prefeito da cidade de São Paulo, 
Bruno Covas, publicou em dezembro, 
do ano passado, a inclusão dos VUCs 
nas exceções do rodízio municipal que 
limita circulação de veículos de acordo 
com fina da placa. Na prática, isso quer 
dizer que a partir dessa data, os VUCs 
podem circular livremente isento de 
restrições no Mini Anel Viário. Isso é 
tido como grande conquista para o setor 
de Transportes. 

Antes da isenção, apenas vans de PBT 
(peso bruto total) de até 3,5 toneladas 
eram permitidas de circular em áreas de 
rodízio.

“Isso é bom porque o VUC é capaz 
de ter mais produtividade do que 
um veículo menor. No lugar de um 

VUC consigo tirar cerca de quatro 
caminhonetes das ruas. “O transporte 
de carga deve ser visto como transporte 
coletivo de cargas””, afirmou o 
presidente do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Carga de São Paulo e 
Região (SETCESP), Tayguara Helou.

Segundo o CEO da 4TRUCK, 
Osmar Oliveira, a demanda por 
implementos para este segmento (vans 
e caminhões da linha 3/4”) representa 
aproximadamente 40% do volume total, 
sendo eles os grandes responsáveis pela 
distribuição de mercadorias nos grandes 
centros.“Estamos confiantes de que o 
fim da restrição, que ampliará o tempo 
de circulação dos VUCs pela cidade, 
aquecerá as vendas dos veículos médios, 
que se tornarão mais versáteis para os 
gestores de frota”, aponta.

A Barbosa Batatas, empresa que está 
na Ceagesp, desde 2000, possui frotas 
próprias, além de terceiros. Para a sócia 
proprietária, Rita Barbosa, a utilização 
de caminhões leves é o essencial para o 
comercio. 

“Antes, nós trabalhávamos com 
caminhões maiores para as entregas. 
Nós os eliminamos, devido às restrições 
das cidades. Então, faz um tempo que 
optamos em trabalhar com caminhões 
estilo VUCs. Ele comporta um pouco 
menos em peso, mas tem mais agilidade”, 
frisou Rita.

as vendas do seGmento dos caminhões leves 
FoRam de 11.537 unidades, no ano Passado

os médios, 6.515  veículos FoRam emPlacados, no PeRíodo
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O agronegócio em 
Santa Catarina 
está concentrado 
no Grande Oeste 
do Estado e é 

fundamental aos 120 Municípios de 
cinco microrregiões onde se encontra 
uma população superior a 1,5 milhão de 
habitantes.

O agronegócio catarinense é 
responsável pela absoluta maioria das 
exportações e isso significa a entrada de 
alguns bilhões de dólares na economia 
interna. 

O setor corresponde a 
aproximadamente 30% do Produto 
Interno Bruto - PIB do território 
barriga-verde. Este importante campo 
da economia catarinense, formado pelo 
setor produtivo, apresenta números 
impressionantes.

Para nossa satisfação, o percentual 
majoritário do volume estadual do 
agrobusiness é extraído do Oeste. Aqui 
não existe transporte fluvial/hidroviário, 
nem aéreo, muito menos ferroviário. 
Apenas um modal é o responsável 
por conduzir a produção resultante 
do agronegócio ao destino: o TRC - 
Transporte Rodoviário de Carga.

Precisamos considerar que 100% de 
tudo o que é produzido e industrializado 
no Oeste Catarinense, é movimentado 
pelas empresas de transporte rodoviário. 
Em nível estadual, o índice fica em 
85,37%. Portanto elas, as empresas do 
segmento, se constituem em único modo 
de distribuir as “safras” ou “colheitas” in 
natura ou processadas do agronegócio 

regional, ao país e ao mercado 
internacional.

A importância do caminhão no 
transporte da cadeia produtiva é 
gigantesca. O caminhão é imprescindível 
ao agronegócio e se transforma em 
estratégico ponto de equilíbrio. É, 
também, elo de ligação entre o conjunto 
produtivo rural/urbano, comercial/
industrial e seu respectivo faturamento, 
bem como gerador de milhares de 
empregos.

Podemos quantificar a influência do 
caminhão citando, por exemplo, que na 
região estão em atividade cerca de 7.000 
empresas do setor (Chapecó é 2º maior 
polo de empreendimentos do Estado), 
mantendo uma frota que vai além dos 
40 mil caminhões, frequentemente 
renovada. Este contingente “tira” toda 
produção (com destaque à proteína 
animal) do grande Oeste. 

Daqui a conduz aos centros internos 
de consumo e aos pontos de redistribuição 
(portos, principalmente) cujo destino é a 
exportação para dezenas de países.

Em consequência deste 
comportamento, o impetuoso 
agronegócio domina o mercado de 
caminhões, determinando expressivo 
volume de vendas. As potencialidades 
geradas pela conjugação das forças 
sustentadas pelo agronegócio/transporte 
rodoviário de carga, fazem com que 
a Região tenha respeito nacional. 
Proporcionalmente, elencando todas 
as marcas, o grande Oeste Catarinense 
concentra o maior mercado de caminhões 
pesados do país.

Com expressivo percentual de 
representatividade no contexto 
econômico, o agronegócio e o transporte 
rodoviário de carga ajudam Santa 
Catarina, mesmo sendo o 20º Estado 
do país em área territorial, ser a sexta 
economia brasileira.

Deneraci Perin
Presidente do SITRAN Chapecó
(Sindicato das Empresas de Transporte 
de Carga e Logística)

A imPORTâNCiA DO CAmiNhÃO NO AGRONEGóCiO

 A importância do caminhão 
no transporte da cadeia 

produtiva é gigantesca. O 
caminhão é imprescindível ao 
agronegócio e se transforma 

em estratégico ponto de 
equilíbrio.

Como sabemos, o mercado de 
logística internacional e especi-
ficamente o de transporte inter-
nacional é muito grande, mas de 
fato o quão grande ele realmente 
é?
Pensando nisso, resolvi compar-
tilhar um pouco dos números 
sobre o transporte internacional 
nas importações para o Brasil nos 
últimos 12 meses, apesar do mer-
cado de comércio exterior e de lo-
gística internacional movimentar 
muito dinheiro, seja pela compra 
de produtos, seja no transporte 
internacional, na armazenagem 
ou em outros serviços, notamos 
que quantidade de empresas que 
importam é muito pequena com-
parado com o total de empresas 
(cnpjs) no Brasil
Para se ter uma ideia, nos últimos 
12 meses apenas 40 mil empresas 
de mais de 20 milhões importa-
ram, menos de 1%, para ser mais 
exato 0.19%. Isso mostra que o 
mercado tem muito a crescer ain-
da, iniciativas do governo como a 
modernização dos sistemas e re-
dução na burocracia irão facilitar 
a entrada de novas empresas no 
comércio exterior
Mesmo assim essas 40 mil em-
presas gastaram mais de 7 bilhões 
de dólares com frete internacio-
nal de importação nos últimos 12 
meses.
Além disso 49,3% dessas cargas 
são transportadas através de 
agente de carga, representan-
do por mais de 1035 agentes de 
cargas ativos no período, interes-
sante não é mesmo? 
A Plataforma LogComex torna as 
empresas mais eficientes e asser-
tivas nas suas operações de logís-
tica internacional. Através de uma 
tecnologia desenvolvida especifi-
camente para esta atividade, são 
coletados e analisados milhares 
de informações diariamente e em 
tempo real, para indicar previsibi-
lidade e transparência para toda 
cadeia logística. São realizadas a 
automação e integração entre os 
fornecedores, garantindo trans-
parência e eficiência. O progra-
ma tem como base as operações 
que ocorrem no Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguai, Peru, Paraguai no 
segmento de importação, expor-
tação, cabotagem no modal ma-
rítimo e aéreo e ainda é dividido 
em três módulos: Tracking Real 
Time, RPA Automação/Integra-
ção e Big DataAnalitycs.

NúMeROs sObRe 
TRANsPORTe 
INTeRNAcIONAl dOs 
úlTIMOs 12 Meses





mAiS umA ETAPA DE 
SuCESSO REALizADA 
Em AÇÃO PROmOCiONAL 
DA iVECO E JORNAL 
ENTREPOSTO
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MODELOS DA DAILy CITy ChASSI E FURGãO, ALéM DO TECTOR 
FORAM APRESENTADOS AOS VISITANTES E EMPRESáRIOS NA 
CEAGESP



evento

O Grupo de Mídia 
Entreposto, em 
parceria, com a Iveco, 
realizou, recentemente, 
entre os dias 15 e 18 de 

abril, um evento na maior Central de 
abastecimento da América Latina, a 
Ceagesp. 
Quem teve a oportunidade de 
comparecer ao estande pode conhecer 
de perto os modelos de utilitários 
das linhas Daily City chassi e furgão, 
ideais para os grandes centros urbanos, 
como é o caso da Ceasa de São Paulo, 
além do caminhão Tector, semipesado, 
potente, com robustez, versatilidade 
e facilidade para dirigir, Perfeito para 
qualquer tipo de negócio. 

De acordo com a montadora italiana, 
9 em cada 10 pessoas que testam o 
Tector aprovam.
A Iveco está com condições que 
facilitam a aquisição dos novos 
veículos. 
A Daily City, por exemplo, líder de 
vendas em chassis leves há mais de 10 
anos, ela pode ser comercializada com 
apenas 10% de entrada, taxa de 0,99% 
e parcelas de até 48 vezes. 
Por dia, segundo a Ceagesp mais de 10 
mil veículos trafegam no Entreposto 
paulistano. 
Mais de 3 mil empresas atacadistas 
utilizam frotas próprias, terceirizadas 
ou até mesmo ambas para atender a 
necessidade. 
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