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CÁ entre nÓs

NOtA FIscAl PAulIstA – cOMO dOAR seus cRédItOs PARA A NOssA tuRMA
luciana pazzini

O Natal está chegando e nesta época as 
pessoas procuram ser mais solidárias. Pen-
sando nisso, a Associação Nossa Turma 
decidiu este mês falar de uma fonte de 
recursos que continua sendo muito im-
portante para nós: o crédito de ICMS da 
Nota Fiscal Paulista.
Já houve algumas mudanças por parte da 
Secretaria da Fazenda neste programa. No 
momento, há duas formas de doar: cadas-
tramento automático e cupons avulsos 
sem CPF.
Antes de explicar como eles funcionam, 
queremos dar um exemplo de como a do-
ação dos cupons pode gerar um retorno 
para a ONG bem maior do que para você.
Exemplo prático: uma compra de R$ 
50,00 pode gerar um crédito para o 

consumidor de no máximo R$ 3,75. Se 
o mesmo cupom for doado para uma 
ONG, ele pode gerar um crédito de até 
R$ 257,00!!! 
Sim!! Você leu certo!! Neste exemplo, a 
ONG pode receber um crédito 5 vezes 
maior que o valor consumido. Isso aconte-
ce porque a Secretaria da Fazenda reserva 
60% dos créditos de ICMS de cada esta-
belecimento para serem doados a ONGs. 
Além disso, uma pessoa recebe de volta 
como crédito no máximo 7,5% do valor 
da sua compra, enquanto a ONG pode 
receber até R$ 257,00 por cupom doado, 
independente do valor da compra.
Então, se doar vai beneficiar muito mais a 
ONG, como posso fazer isso? 
A maneira mais fácil é optar pela doação 

automática. Fazendo o cadastro no site da 
Secretaria da Fazenda, todas as compras 
que você fizer com o seu CPF serão au-
tomaticamente doados para a ONG esco-
lhida.
- Entre no site https://www.nfp.fazenda.
sp.gov.br/
- Clique em “Acesso ao Sistema” na colu-
na “Consumidor”
- Entre com seu CPF e senha de acesso
- Entre na aba “Entidades” e em “Doação 
de Cupons com CPF – Automática”
- Escolha a “Associação de Apoio à In-
fância e Adolescência Nossa Turma” ou 
o CNPJ 04.590.929/0001-79 e selecione 
o período de doação (de 01 a 02 anos). 
Depois, é só fazer as compras com o seu 
CPF que o cupom será automaticamente 

doado para a Nossa Turma!!!
Não gosta de colocar seu CPF nos cupons 
fiscais? Então peça o cupom em todas as 
suas compras, junte os cupons do mês, e 
nos entregue no início do mês seguinte. T
emos até o dia 20 do mês seguinte à com-
pra para lançá-lo no sistema.
Podemos também deixar uma caixa de 
doação no seu estabelecimento, para que 
funcionários e clientes possam deixar seus 
cupons. 
Neste caso, nós passamos para retirar 02 
vezes por mês. 
Caso ainda tenha dúvida ou queira nos 
ajudar nesta parceria, fale com a Maribel 
ou com a Pamela nos telefones 3832-
3366, ou pelo e-mail: 
contato@nossaturma.org.br.



3www.jORNAleNTRePOsTO.cOM.bR |  2019   I  eNTRePOsTO  33www.jORNAleNTRePOsTO.cOM.bR |  2019   I  eNTRePOsTO  3



Na nossa página do Facebook, publicamos este vídeo desta princesa, a Luara Estrela, de apenas 1 
ano, comendo sozinha, comida japonesa, com hashi.  Quer mandar, também, o vídeo de seus pe-
quenos comendo algum alimento? Mande pelo Whatsapp: (11)93899-3973
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Siga o JE nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Acompanhe as nossas publicações, 
diariamente, envolvendo o agronegócio, com informações, vídeos, imagens e muito mais.  
Conteúdo relevante para você ficar informado! Curta, comente e compartilhe com os amigos! 

Acesse ao vídeo através do QR- Code

Com a missão de descomplicar e automatizar 
a gestão logística de transportadoras e embar-
cadores industriais, a startup Fretefy há um ano 
traz soluções para gestão de cargas de ponta 
a ponta. Em busca de inovações para o setor, a 
empresa encomendou uma pesquisa à JR Con-
sultoria para entender ainda mais o mercado.
O resultado foi surpreendente em diversos as-
pectos, mas dois pontos chamam mais a aten-
ção: o baixo número de empresas que cum-

prem com prazo e o alto número de entregas 
com avarias.

redes soCiais

portal Je - o mais lido do mÊs

PEsquisA mostRA EficiênciA 
Do tRAnsPoRtE DE cARgAs: 

últimA EDição Do JE no PoRtAl

seu bebÊ

Acesse a matéria através do QR- Code

Veja a matéria na íntegra no site do JE: 
http://bit.ly/je_transportecarga 

Quer rever ou ainda não viu alguma edição 
do JE? Em um só lugar, você encontra 
todas as publicações que foram lançadas 
pelo Jornal Entreposto. 
Fique a vontade e boa leitura!

A última edição do Jornal Entreposto, 
já disponível no portal do JE, foi 
sobre  o  cenár io  do cu l t i vo  da 
pesca  em ca t i ve i ro  no  Bras i l .  
Apesar de possuir uma costa marítima de 
mais de 8 mil km, por ano, o País chega 
a produzir mais de  720 mil toneladas de 
pescado em cativeiro. 
Quantidade que vem crescendo 
anualmente e contribuindo  para a 
economia  brasileira.
O Paraná como o maior estador produtor 
e a tilápia como o principal peixe em 
produção.

Acesse a biblioteca virtual através do QR- Code 

http://bit.ly/je_biblioteca_virtual

Je digital 
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 Parabenizamos o Jornal Entreposto pela divulgação feita 
sobre os produtos hortofrutícolas espanhóis presentes no Brasil. 
A matéria resultou de grande interesse e está elaborada de forma 
precisa e rica em informações para profissionais e para o publico 
geral.  

Ana Fornells, Conselheira Econômica e Comercial da Embaixada da Espanha

depoimentodepoimentodepoimento

 É um jornal que traz informações bem re-
levantes, de qualidade, para todo tipo de lei-
tor. A notícia chega até o leitor de forma cla-
ra e objetiva. 
Bem diagramado, de leitura rápida, nada can-
sativa e com notícias atuais   

Danielle Campos, jornalista

 O Jornal Entreposto está sempre trazen-
do informações atuais e interessantes. Você 
encontra dicas de aproveitamento e conser-
vação de alimentos bem como os produtos 
que estão sendo vendidos com melhores pre-
ços na Ceagesp, ou seja , sempre vai ter uma 
dica ou novidade que vai te interessar.   

Regina Saunders, nutricionista

o gRuPo DE míDiA EntREPosto 
DEsEJA A toDos os lEitoREs E 
colAboRADoREs: um fEliz nAtAl 
E um PRósPERo Ano novo! 

cElEbRAção!
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As contratações das operações de cré-
dito rural da safra 2019/2020 no período 
de julho a outubro deste ano somaram R$ 
77,35 bilhões, alta de 4% na comparação 
com a safra anterior (2018/2019). 

As operações de custeio alcançaram 
R$ 46,1 bilhões (+ 6%), investimento, R$ 
17,5 bilhões (+8%), comercialização, R$ 8 
bilhões (-26%) e as de industrialização, R$ 
5,5 bilhões (+62%).

Os números fazem parte do Balanço 
de Financiamento Agropecuário da Safra 
2019/2020, divulgado, no dia 5 de no-
vembro, pela Secretaria de Política Agrí-
cola (SPA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), com 
base nos dados do Sistema de Operações 
do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), do 
Banco Central.

Em relação às contratações de investi-
mento, houve destaque para os programas 
Inovagro (Programa de Incentivo à Inova-
ção Tecnológica na Produção Agropecuá-
ria), com desembolso de R$ 855 milhões 
(97%) e Pronamp (Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural) com 
aplicação de R$ 1 bilhão (+ 51%).

O número de contratos de custeio 
formalizado nesses quatro meses pelo 
Pronamp teve alta de 18%, alcançando 
69.754 contratos. 

De acordo com a SPA, esse incremento 
foi em decorrência do aumento da sube-
xigibilidade de aplicação dos recursos dos 
Depósitos à Vista no Pronamp, que passou 
de 15%, para 25%, aumentando o acesso 
dos médios produtores rurais aos recursos 
obrigatórios.

D elegações dos países 
do Mercosul, apre-
sentaram no dia 31 
de outubro, pro-
postas para agregar 

valor aos produtos dos agricultores fa-
miliares, assim como mais acesso a mer-
cados regionais e internacionais. 

O objetivo é que o setor também 
tenha oportunidades com o acordo 
Mercosul e a União Europeia, que pre-
vê livre comércio de alguns produtos 
agrícolas.

As ações foram debatidas por di-
ferentes grupos de trabalho durante a 
programação da Reaf, que está sendo 
realizada em Chapecó (SC). 

O evento é coordenado pela Secre-
taria de Agricultura Familiar e Coope-
rativismo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Uma das propostas em discussão é 
a possibilidade de adotar a certificação 
participativa, inclusive para produtos 
orgânicos, como regra global dos países 
do Mercosul para agregar valor aos pro-
dutos da agricultura familiar.

AutocertificAção

O sistema participativo de garantia 
é utilizado no Brasil para certificar pro-
dutos orgânicos, que em grande parte 
é produzido por agricultores familiares, 
e foi reconhecido recentemente pelo 
Chile. 

Pelo sistema de garantia, a respon-
sabilidade da certificação é comparti-
lhada entre os próprios produtores por 
meio de um Organismo Participativo 
de Avaliação da Qualidade Orgânica - 
OPAC.

A proposta foi apresentada pela Co-
ordenadora de Produção Orgânica do 
Mapa, Virgínia Lira, ao grupo de tra-
balho que trata de agregação de valor. 
“Isso traz benefícios porque antes do 
acordo os produtores chilenos deveriam 
contratar certificação do Brasil para ve-
rificar o sistema de produção chileno e 
vice-versa. 

Agora não há necessidade que eles 
façam uma contratação no país que vai 
recepcionar o produto. Isso reduz bas-
tante os custos”, explicou.

PAísEs Do mERcosul PRoPõEm mEDiDAs PARA 
AumEntAR AcEsso Dos PRoDutos DA AgRicultuRA 
fAmiliAR Ao mERcADo intERnAcionAl

contRAtAçõEs DE cRéDito RuRAl 
têm AltA DE 4%, Julho E outubRo

PRoPostAs PARA AgRicultuRA 
fAmiliAR chEgAR A outRos PAísEs

confiAnçA Do AgRonEgócio Em 
AltA no 3º tRimEstRE DEstE Ano

O agronegócio brasileiro encerrou o 3º 
trimestre com confiança em alta. O Índi-
ce de Confiança (IC Agro) do setor subiu 
3,8 pontos, fechando o período em 115,1 
pontos e retornando a um patamar muito 
próximo ao recorde do final do ano passa-
do (115,8 pontos). 

Esse é o quarto trimestre consecutivo 
em que o indicador supera os 110 pontos, 
a sequência mais positiva da série históri-
ca. Segundo a metodologia do estudo, os 
resultados indicam otimismo quando fi-
cam acima de 100 pontos - abaixo disso, o 
sinal é de pessimismo. 

O IC Agro é um indicador medido 
pela Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) e Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB). 

A confiança das indústrias ligadas ao 
agronegócio chegou a 118,7 pontos, alta 
de 6,0 pontos em relação ao trimestre an-
terior e o melhor resultado da série histó-
rica. 

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)
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AgRo: funDEPAg lAnçA incubADoRA DE conhEcimEnto, A conExão.f

A recém lançada unidade 
de negócios da Funde-
pag, a Conexão.f - incu-
badora de conhecimento 
da instituição - já come-

çou com o pé direito. 
Lançada durante o InovaAgro, que 

aconteceu em Campinas nos dias 30 e 31 
de outubro, somou ao longo dos dois dias 
mais de 100 contatos, dentre eles inclusive 
empresas internacionais de Israel, França, 
Peru, África do Sul, Estados Unidos e Itá-
lia.

A expectativa da Fundepag é que após 
este primeiro contato, a Conexão.f. consi-
ga receber ao longo de um ano 10 projetos 
distintos. 

“Já temos dois bem encaminhados”, 
adianta Álvaro Duarte, presidente da Fun-
depag.

Além do lançamento da Conexão.f, a 
Fundepag realizou, durante o evento, uma 
série de palestras que tinham como pro-
pósito estimular a inovação, abordando te-
mas como fortalecimento do ecossistema 
dos hubs e polos, investimentos e a escala 
internacional das Agtechs brasileiras, ras-
treabilidade de alimentos, conexão de rede 
para o campo, tecnologias da agroindús-

tria, além de apresentação de cases de su-
cesso. 

“O volume de conhecimento gerado 
neste local foi grande, principalmente para 
desenvolver novos projetos e aplicações”, 
declara Duarte.

A Fundepag ainda recebeu em sua área 
de exposição, startups e instituições com 
o intuito de conectá-las a possíveis inves-

tidores e parceiros de negócios, caso da 
Maria Cristina, idealizadora da Noviga, 
empresa que desenvolve ingredientes ino-
vadores para a indústria de alimentos. 

“Foi uma ótima oportunidade de ex-
por nossos diferenciais e ampliar relacio-
namento com possíveis parceiros e forne-
cedores para o próximo passo do nosso 
negócio”.

Já Luis Eduardo Brunelli dos Santos, 
fundador da Four Agri - startup especiali-
zada em gestão de risco para o agronegócio 
-, destaca a importância de ter conhecido e 
se conectado com pessoas de outros áreas e 
trocar conhecimento. 

“Percebi que nosso negócio pode ser 
ampliado e ser incluído em outras áreas”, 
avalia.

E o Zoológico de São Paulo também 
comemorou a parceria com a Fundepag e 
a oportunidade de expor seus projetos para 
o público do evento. Segundo Patrícia Lo-
cosque Ramos, chefe do departamento de 
pesquisas aplicadas do Zoológico, conhe-
cer novas empresas foi muito importante 
para viabilizar parcerias para a instituição. 

“Temos vários projetos especiais que 
necessitam de auxílio, como a reprodu-
ção em cativeiro de espécies ameaçadas 
de extinção, e estar aqui divulgando nosso 
trabalho é bastante positivo”, destaca Pa-
trícia.

Partindo das necessidades e tendências 
globais, a Conexão.f atuará com foco em 
agro 4.0 e sistemas sustentáveis. 

A incubadora de conhecimento tem 
acesso a mais de 600 pesquisadores ligados 
ao agronegócio e ao meio ambiente.
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A linhada às tendências 
de comportamento 
do consumidor por 
um futuro mais 
sustentável, a Klabin 

segue investindo em novos mercados de 
produtos renováveis. Maior produtora e 
exportadora de papéis para embalagens 
do Brasil e líder nos mercados de 
embalagens de papelão ondulado e 
sacos industriais, a companhia acaba 
de lançar uma bandeja para transporte, 
armazenamento e exposição de frutas e 
legumes totalmente biodegradável.

A solução é desenvolvida em 
papelão ondulado e feita a partir de 
fibras limpas, ou seja, usadas pela 
primeira vez e sem contaminantes. Essa 
combinação garante que os alimentos 
sejam armazenados, transportados 
e apresentados com total segurança. 
Além disso, seu design colabora com a 
redução do desperdício de alimentos, 
já que possui orifícios que possibilitam 
a ventilação ideal para a conservação e 
integridade da mercadoria.

KlAbin lAnçA bAnDEJA PARA fRutAs E lEgumEs 
totAlmEntE bioDEgRADávEl

“As bandejas de papelão ondulado 
possuem a qualidade já oferecida pela 
Klabin ao agronegócio e reforçam o 
propósito da companhia em oferecer 
produtos inovadores e que estejam em 
linha com a evolução dos negócios e a 
conscientização mundial por produtos 
mais sustentáveis”, afirma Gabriella 
Michelucci diretora de Papelão 

Ondulado da Klabin. 
O novo produto, assim como os 

demais produzidos pela empresa, é 
feito a partir de florestas plantadas e 
certificadas da companhia, ou seja, 
é proveniente de fontes sustentáveis 
e renováveis, além de ser totalmente 
reciclável após o uso. As embalagens são 
certificadas por órgãos internacionais, 

WEstRocK APREsEntA 
hygRAPhics®: inovAção Em coREs 
PARA o PAPElão onDulADo

A empresa líder em 
soluções únicas em 
papel e embalagens 
de papelão ondulado 
traz revolução para o 

Brasil: o HyGraphics®, a mais moderna 
tecnologia de impressão do mundo em 
papelão ondulado. Acredite: o papelão 
nunca foi tão bonito como agora!

“A inovadora tecnologia permite a 

que garantem que os alimentos sejam 
acondicionados com segurança e livres 
de contaminação. 

Sobre A KlAbin

A Klabin é a maior produtora e 
exportadora de papéis para embalagens 
do Brasil, única companhia do país 
a oferecer ao mercado uma solução 
em celuloses de fibra curta, fibra 
longa e fluff, e líder nos mercados de 
embalagens de papelão ondulado e 
sacos industriais. 

Fundada em 1899, possui 17 
unidades industriais no Brasil e uma na 
Argentina.

Toda a gestão da empresa está 
orientada para o Desenvolvimento 
Sustentável, buscando crescimento 
integrado e responsável, que une 
rentabilidade, desenvolvimento social 
e compromisso ambiental. A Klabin 
integra, desde 2014, o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), 
da B3. Também é signatária do Pacto 
Global da ONU e do Pacto Nacional 
para Erradicação do Trabalho Escravo, 
buscando fornecedores e parceiros de 
negócio que sigam os mesmos valores 
de ética, transparência e respeito aos 
princípios de sustentabilidade.

impressão de cores em alta resolução 
sem reduzir a resistência estrutural das 
embalagens de papelão. Isso acontece 
porque a impressão flexográfica de alta 
resolução é feita antes do processo de 
ondulação, ainda na bobina de papel, 
por meio da tecnologia de última 
geração pré-print. 

Somente após a impressão do papel 
inicia-se o processo de produção de 
folhas e das embalagens de papelão. 
Como resultado, além de qualidade 
fotográfica, com cores mais vivas 
na impressão, as embalagens com 
HyGraphics® possuem maior resistência 
por gramatura” explica Sergio Ivancko, 
gerente de soluções gráficas WestRock.

O grandioso equipamento, instalado 
na nova fábrica WestRock em Porto 
Feliz-SP, imprime, em alta resolução, 
bobinas que serão convertidas em 
embalagens nas unidades de Porto 
Feliz-SP e Pacajus-CE, permitindo 
abrangência nacional de fornecimento.

O projeto é parte da estratégia da 
empresa de impulsionar o negócio de 
seus clientes não somente por meio da 
ampliação de sua capacidade total, mas 
especialmente pela oferta de produtos e 
serviços diferenciados. 

A partir dessa tecnologia, inédita 
no Brasil, a WestRock oferece a seus 
clientes dos mais diversos segmentos 
um diferencial competitivo ainda sem 
precedentes no mercado nacional.

Atualmente, há um enorme 
potencial de exposição nos pontos de 

venda, ainda inexplorado, em razão das 
características usuais das embalagens de 
papelão.  

A chegada de HyGraphics® 
inicia uma revolução nas estratégias 
de merchandising e disposição de 
produtos: uma caixa de papelão 
transforma-se em um display de vendas 
impactante e passa a atuar como vetor 
de comunicação, e visibilidade de 
marca, no PDV. 

A impressão HyGraphics® pode 
também ser aplicada no interior 
das embalagens, surpreendendo o 
consumidor final. 

Se o assunto é cor, o “verde” não 
fica de fora: a sustentabilidade também 
está presente em todas as soluções 
HyGraphics®, pois todas as embalagens 
são recicláveis, compostáveis e amigáveis 
ao meio ambiente, provenientes de 
florestas plantadas certificadas e de 
fontes responsáveis. 

Indo além, a empresa utiliza tintas e 
vernizes não poluentes à base d’água em 
seus produtos e trabalha continuamente 
em melhoria de design de embalagens, 
garantindo a seus clientes benefícios 
tangíveis em sustentabilidade, como 
redução de gramatura e do uso de cola, 
e colabora para a redução da emissão de 
CO2, entre outros. 

Como resultado, oferece um produto 
sofisticado, visualmente impactante e 
sustentável. 

Mais uma característica estratégica a 
favor da nova tecnologia.
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nos dias 4 e 5 de dezem-
bro, aconteceu, no au-
ditório Nelson Loda, 
na Ceagesp, o evento 
sobre a utilização de 

embalagens de papelão ondulado. 
Com o objetivo de levar aos produto-

res de hortifrutícolas informações sobre a 
melhor maneira de armazenagem do ali-
mento. Temas como padronização, sus-
tentabilidade, rastreabilidade, evolução e 
tecnologia foram alguns dos assuntos de-
batidos. Sendo que este encontro foi con-
cretizado pela ABPO – Associação Brasi-
leira do Papelão Ondulado.

Vale a pena ressaltar que o JE já reali-
zou, em 2018, um especial mostrando a 
importância da embalagem para a cadeia 
do abastecimento: uSo ADeQuADo 
DA eMbAlAGeM PreSerVA QuA-
liDADe Do ProDuto. Ainda mais, 
por conta que segundo o balanço realizado 
pelo CQH – Centro de Qualidade Horti-
granjeira, departamento da Ceagesp, mais 
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A Smurfit Kappa par-
ticipou, em outubro, 
da décima primeira 
edição da Fruit At-
traction, a Feira Inter-

nacional do Setor de Frutas e Legumes, 
em Madrid, Espanha.

Inovação, liderança e sustentabilida-
de, esses foram os três eixos estratégicos 
da Smurfit Kappa em Fruit Attraction. 

A empresa apresentou um nicho de 
sustentabilidade com as novas soluções 
que desenvolveu no âmbito da iniciati-
va Better Planet Packaging, cujo obje-
tivo é redesenhar embalagens cada vez 
mais sustentáveis e recicláveis. Entre 
elas destacaram-se as suas cuvetes para 
frutos pequenos, 100% biodegradá-
veis e totalmente personalizáveis; assim 
como o premiado AgroPaper™, a solu-
ção sustentável e biodegradável para o 
acolchoado agrícola, o AgroCleft™, um 
separador de papel personalizável para 
conservar a integridade de frutos como 
o tomate e a banana. 

Sem esquecer a nova embalagem 
para ananases que, graças às suas duas 
peças, minimiza o espaço de transporte 
e, desse modo, de CO2; soluções bio-

degradáveis para eCommerce ou uma 
original caixa para 1,5 kg de produto 
que apresenta um fecho inviolável para 
garantir a sua integridade no destino, 
mas que possui uma abertura simples. 

liDerAnçA no Setor horti-
frutícolA eM toDA A euroPA

A Smurfit Kappa possui fábricas 
especializadas em agricultura, situadas 
em locais estratégicos próximos dos 
principais centros de produção, o que 
lhe permite fornecer os produtos aos 
seus clientes no menor tempo possível. 

Além disso, dispõe de cerca de 1000 
máquinas montadoras e uma vasta rede 
de centros de montagem. 

Uma posição de liderança consegui-
da através dos seus mais de 50 anos de 
experiência no setor hortofrutícola, que 
também se apoia na sua forte presença 
na Europa, onde possui mais de 260 fá-
bricas em 23 países do continente para 
dar resposta aos pedidos de produtores, 
responsáveis pelas marcas e retalhistas 
internacionais

smuRfit KAPPA PARticiPA DA fRuit AttRAction, Em mADRiD

EvEnto nA 
cEAgEsP: 
EmbAlAgEns 
DE PAPElão 
onDulADo

de 230 milhões de embalagem passam, 
anualmente, pela Central de abastecimen-
to de São Paulo.

Esta edição pode ser conferida na ínte-
gra no portal do JE, em Biblioteca Virtual.

Diversos representantes de diferentes 
segmentos ministraram a palestra.  Para 
Luciana Pellegrino, diretora executiva da 
ABRE – Associação Brasileira de Emba-
lagem, por exemplo, o mínimo possível 
do manuseio e as dimensões padronizadas 
para as cargas mistas podem resultar um 
avanço considerável para o estabelecimen-

to e para o consumidor. 
“Nunca houve um dimensionamento, 

então, acaba tendo uma diferença de 1, 2 
até 3 centímetros de uma caixa para outra, 
que não é tão relevante do que se refere à 
capacidade de acondicionamento, mas, ela 
é relevante por não possibilitar o empilha-
mento e aí com isso estraga o produto da 
caixa debaixo”, esclarece Luciana Pellegri-
no.   

A ABRE realizou, recentemente, um 
estudo de campo, a pedido da Ceagesp 
para analisar como as empresas, da Ceasa 

de SP, estão armazenando as embalagens, 
tanto no estabelecimento quando nos veí-
culos de cargas. “Nós reunimos, por meio 
da ABRE, todos os diferentes fabricantes 
de embalagens que atendem produtos de 
frutas, verduras e legumes para buscar en-
tender como poderíamos propor para essas 
embalagens que já estão no mercado um 
empilhamento de cargas mistas. Para que 
alguém que compre uma gama diversifica-
da de produtos pudessem ter o empilha-
mento adequado e evitar assim a perda do 
alimento”, conclui.     

LUCIANA PELLEGRINO, DIRETORA ExECUTIVA DA ABRE 
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Quem nunca ouviu fa-
lar da expressão ou até 
mesmo mencionou: 
isso é moleza que nem 
mamão com açúcar? 

Pois bem, um dito popular que quer 
dizer que algo é muito fácil de fazer. A ver-
dade é que a fruta, além de ser doce, como 
diz já diz o ditado, também é saudável e 
rica em nutrientes.

“O mamão apresenta a frutose como 
principal carboidrato, que é mais saudável 
do que a tradicional sacarose (açúcar bran-
co). Ele ainda possui fibras solúveis e, mes-
mo docinho, previne diabetes e obesidade”, 
afirma a nutricionista Betânia de Andrade.

E isso vem ganhando o paladar dos 

brasileiros.  “Eu adoro o mamão, princi-
palmente, para utilizar como vitamina. 
Como eu tenho uma rotina bem agitada e 
preciso de um café bem reforçado, procuro 
sempre colocar no meu cardápio, logo pela 
manhã”, comenta a advogada Luíza Sousa.

A questão é que, como o verão está 
chegando, a fruta pode ser uma bela aliada 
para esta estação. Isso porque, ela também 
nutre a pele, deixando-a livre de acnes e 
espinhas, previne contra o envelhecimento 
precoce, acaba com as pontas duplas e dá 
brilho e maciez ao cabelo.

A parte interna da casca do mamão 
também pode ser aproveitada e é ótima 
para tirar manchas da pele do rosto. Basta 
esfregá-la no rosto por alguns instantes in-

sistindo nas regiões afetadas e lavar a seguir 
água fresca.

“O mamão é uma boa fonte de vita-
mina A, por isso, ajuda a remover a pele 
morta, quebrando proteínas inativas. É 
uma ótima opção para cicatrizar e hidratar 
mesmo as peles oleosas, pois não é come-
dogênico (não obstrui os poros)”, é o que 
explica a dermatologista Renata Roxo.

Já a dermatologista Juliana Neiva en-
sina de uma forma rápida e simples como 
realizar uma máscara facial. “Misture uma 
xícara de mamão com uma colher de sopa 
de mel, aplique no rosto e deixe agir por 
15 minutos. Tanto o mamão quanto o mel 
têm um grande poder de hidratação”, ex-
plicou Juliana.

De acordo com a Embrapa, no 
Brasil, as alfaces mais conhecidas 
e consumidas são as crespas e as 
lisas. 

Algumas das quais foram me-
lhoradas para o cultivo de verão ou 
adaptadas para regiões tropicais. 

Nesta estação, os preços são 
mais elevados devido ao aumento 
do consumo atrelado a uma di-
ficuldade maior para o agricultor 
cultivar pelo fato de a temperatura 
ficar mais elevada, uma vez que o 
clima é menos favorável ao cultivo 
dessa hortaliça. 

“É nessa época que geralmen-
te a qualidade da alface produzida 
fica comprometida e os preços são 
elevados”, é o que explica o enge-
nheiro agrônomo Roberto de Al-
buquerque Melo. 

A alface é uma das hortaliças 
mais consumida pelo brasileiro. 
Por possuir poucas calorias, ela é 
essencial para quem quer manter 
uma alimentação balanceada. Com 
apenas 15 calorias por 100 gramas 
de seu consumo. Além de ser rica 
em carboidratos, fibras e proteínas. 

“Comum nos pratos de muitos 
brasileiros, a alface é a primeira coi-
sa que pensamos quando alguém 
fala em salada. Rica em nutrientes 
e clorofila, ela traz muitos benefí-
cios para a saúde. 

o Limão é uma fruta 
que é bem utiliza-
da no preparo de 
sucos e também em 
drinks, como é no 

caso da tradicional caipirinha. 
Ainda mais juntando com o verão, 

calor, praia ou campo, a bebida pode 
ser umas das mais consumidas, princi-
palmente nesta estação.

Rico em diversos nutrientes  como 
por exemplo, vitamina C, cálcio, ácido 
fólico, vitamina B5, vitamina B3, vita-
mina B1 e B2, ferro, magnésio, fósforo, 
potássio, zinco, bem como açúcar, car-
boidratos e fibras.

Porém, alguns cuidados com o ma-
nuseio da fruta é de extrema importân-
cia, isso porque, não somente o limão, 
mas também outras frutas cítricas ao 
contato com a pele no sol podem cau-
sar queimaduras muito sérias.

“O sumo desse tipo de fruta em 
contato com os raios ultravioleta cau-
sa uma reação alérgica, semelhante a 

uma queimadura, que, longe de ser um 
mito, deve ser tratada imediatamente 
para evitar agravamento do quadro. 
Na linguagem médica, chamamos essa 
manifestação em nossa pele de fitofo-
todermatose ou fitofotodermatite, uma 
dermatose muito comum nessa época 
do ano em virtude do aumento da ex-
posição ao sol”, é o que explica a der-
matologista Dra. Juliana Fonte.

Caso aconteça o contato e a quei-
madura na pele, os especialista indicam 
que lave o local com água e sabão para 
remover o líquido da fruta. 

“Com qualquer sinal de vermelhi-
dão, procure um médico dermatologis-
ta para acompanhamento e avaliação 
de sua queimadura. O tratamento pode 
ser feito com pomadas a base de corti-
coides e hidratantes. Deve-se proteger 
o local com filtro solar e se necessário, 
pode ser usado substâncias clareado-
ras para acelerar a melhora do quadro. 
Nunca estoure as bolhas formadas”, 
alerta Dra. Juliana Fonte.

 mAmão é um gRAnDE AliADo PARA A PElE E o cAbElo 

no vERão, limão PoDE PRovocAR 
séRiAs quEimADuRAs nA PElE

Estação compRomEtE 
quaLiDaDE Da aLFacE
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De um lado da balan-
ça literalmente está a 
obesidade que atinge 
milhares de pessoas, 
inclusive crianças e 

adolescentes. 
Dados do Ministério da Saúde mos-

tram que no Brasil, 36% das meninas 
estão acima do peso ou obesas, enquanto 
16% estão abaixo do peso ideal. Relatórios 
compilados pelo Ministério apontam que 
20% das crianças brasileiras sejam obesas 
e cerca de 32% a população adulta tenha 
excesso de peso.

Segundo a nutricionista do Hospital 
Dom Alvarenga, Evelyn Teixeira, de ma-
neira geral, a principal causa da obesidade 
é o desequilíbrio entre calorias ingeridas e 

calorias queimadas pelo organismo, pro-
vocado normalmente por uma dieta pou-
co saudável e falta de atividade física. 

Na outra extremidade está a insegu-
ridade alimentar, onde toneladas de ali-
mentos são desperdiçados, tendo mais de 
7 milhões de pessoas, no Brasil, passando 
fome. 

A Organização Mundial da Saúde - 
OMS estima que globalmente algo próxi-
mo de 41 milhões de crianças entre 0-5 
anos obesas ou com sobrepeso, e prevê 
ainda que se o cenário atual continuar des-
sa maneira, o número poderá saltar para 
70 milhões, em 2025. 

Só no Brasil, por exemplo, são mais de 
11,3 milhões de jovens que se encontram 
hoje nessa situação. A agência também 

apontou que a obesidade e o sobrepeso es-
tão ligados a mais mortes mundialmente 
que a desnutrição e o baixo peso. 

Crianças e adolescentes com sobrepe-
so têm maiores chances de se tornarem 
adultos obesos. Os dados mais recentes do 
Ministério da Saúde apontam que 20% da 
população brasileira sofre com a obesida-
de.

Outro fator importante é segundo 
dados da FAO - Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricul-
tura, um terço da comida produzida do 
mundo, aproximadamente 1,3 bilhão de 
toneladas, é desperdiçada.

Isso porque, de acordo com as estima-
tivas da ONU, em 2050, serão mais de 10 
bilhões de pessoas na Terra. 

nEstE cAloR, 
APRovEitE bEm 
As fRutAs E As 
hoRtAliçAs

Segue uma receita muito simples 
para realizar para a família neste Na-
tal. 

A dica é Salmón de Chile, assado 
ao molho de mostarda e mel. 

            ingREDiEntEs:

1 quilo de filé de salmão chileno; 
1 colher de chá de sal;
3 colheres de sopa de açúcar mas-

cavo;
½ xícara de dill fresco (endro) e 2 

colheres de sopa de endro seco;
½ colher de chá de pimenta re-

cém moída
2 colheres de sopa de cebolinha 

picada (bulbo branco)
1/3 de xícara de azeite de oliva
1 colher de sopa de raspas de li-

mão
50 ml de suco de limão 

             PARA o molho:

1 colher de sopa de mostarda
1 colher de chá de endro seco
1 colher de sopa de mel
1 xícara de sourcream (creme aze-

do)
 
        moDo DE PREPARo:

Misture o endro com a cebolinha 
picada, raspas de limão, açúcar mas-
cavo, sal e pimenta. 

Emulsione com o azeite de oliva, 
acrescente o suco de limão e misture 
bem. Coloque o salmão em um refra-
tário, com a pele para baixo, e banhe 
o pescado com a marinada. 

Deixe em repouso por 1 hora na 
geladeira, tampado, e vá virando os 
filés de vez em quando. 

Aqueça o forno a 200ºC. 
Asse o salmão com o molho por 

20 minutos, até que esteja macio. 
Sirva acompanhado de salada de 

folhas verdes junto com o molho de 
mostarda e mel. 

Para os consumidores, o 
início de ano, o calor e a 
chuva são os tópicos mais 
esperados. 

O verão é uma das 
estações prediletas dos brasileiros. Po-
rém, alguns cuidados com a alimentação, 
principalmente, neste tempo quente, são 
recomendados pelos especialistas na área 
de saúde.

Por isso, sucos de frutas naturais são 
boas opções para hidratar neste tempo 

saLmão É opção 
vERsÁtiL paRa as cEias 

DE FinaL DE ano

seco e hortaliças para ingestão de alimen-
tos mais leves.

“No frio, a gente tem mais fome por-
que precisamos fornecer calor para es-
quentar o corpo. No calor é o contrário, 
a gente não tem fome porque o corpo não 
precisa fazer tanta energia, porque o corpo 

já tem calor. A gente precisa resfriar o cor-
po. É por isso que a gente sua pra tentar 
ficar mais fresquinho”, explica a nutricio-
nista Silvana Duarte.

Pensando na praticidade, muitos con-
sumidores preferem os sucos industriais, 
pois, eles já vêm prontos para o consumo.

obEsiDADE vs DEsnutRição



guilheRme aRaujo
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As festas de fim de ano 
estão chegando e logo 
quando se pensa em Na-
tal e Ano Novo, impos-
sível não se associar com 

aquela ceia recheada de diversos alimentos 
e inclusive: as frutas secas.

As mais tradicionais ficam por conta 
da lichia, a ameixa, a cereja, o damasco, 
a uva entre outras. Esses itens são alguns 
dos exemplos clássicos de uma mesa farta 
e bem decorada. 

Vale ressaltar que só por curiosidade: 
essa ação de utilizar no prato para come-
morar é um hábito bem antigo dos roma-
nos, que também presenteavam com tais 
alimentos. Isso simbolizava uma promessa 
da ausência de fome e de pobreza. 

Já nos dias atuais, além de enfeitarem 
o ambiente e de celebrar o momento na-
talino, elas, as frutas, são bem nutritivas 
e muito saborosas. Diferente de outros 
alimentos, que também, são bem consu-
midos, nessa época, mas que resulta em 
alguns quilos extras adquiridos na balança. 

“Eu sempre compro quando vou ao 
mercado. Elas são itens imprescindíveis 
nas minhas compras, em especial, a amei-
xa. Agora, com este período, eu aproveito 
bem para utilizar com outros pratos. Sen-
do que a minha família adora e as visitas 
aproveitam bastante o fruto que é bem 
doce”, disse a atendente de telefonia, Ma-
ria Aparecida.

A ameixa, por exemplo, é uma fruta 
rica em vitaminas A, B1, B2 e C. Possui 
também grandes quantidades de fósforo, 
potássio, magnésio e carboidratos. 

Sem contar que é ela é uma aliada para 
quem quer emagrecer, no caso, a desidra-
tada. 

“Ameixas frescas e secas têm uma gran-
de quantidade de nutrientes. A versão na-
tural da fruta é rica em água e tem baixa 

caloria – cerca de 100 gramas tem um va-
lor energético de 46 kcal. Já a versão desi-
dratada da fruta é mais calórica, com cerca 
de 240 kcal em 100 gramas. Além disso, 
ela possui maior quantidade de carboidra-
tos, fibras, vitamina B, magnésio e fósforo. 
De forma geral, os dois tipos apresentam 
poucas diferenças nutricionais. No en-
tanto, a versão seca apresenta uma maior 
quantidade de vitamina K e B do que a 
ameixa fresca”, explica a nutricionista Li-
gia Gauri.

Uma fruta bem adocicada, muito uti-
lizada na forma de in natura, mas também 
facilmente encontrada em sucos e geleias. 

Para quem quer deixar o corpo em for-
ma para o verão, consumir em boas quan-
tidades é uma boa opção. Sem contar que 
ajuda quem sofre de problemas relaciona-
dos ao estômago. 

“A fruta ajuda a melhorar o trânsito 
intestinal, combate a prisão de ventre e 
mantém o corpo saciado por mais tempo”, 
explica a nutricionista Luana Stoduto. 

A fruta está em alta, já que o período 
da safra vai de dezembro até o mês de fe-
vereiro. 

No Brasil, são produzidos dois tipos de 
ameixas, a japonesa que exige temperatura 
não tão baixa, podendo ser um clima mais 
ameno. Sendo que ela é mais adaptada às 
condições dos invernos do Sul do País. 

Já a do tipo Europeia, com maior exi-
gência em frio para quebra da dormência, 
constitui a principal espécie de ameixeira 
cultivada no mundo e serve como base 
tanto para a oferta de frutas para consumo 
‘in natura’ como também para a produção 
de ameixas desidratadas. 

Em relação ao cultivo, comparando 
as duas variedades, segundo a Embrapa, a 
ameixeira europeia produz, em geral, fru-
tas de formato oval e possui maior varieda-
de de cores do que as japonesas. São geral-

fim de ano: ameixa 
é a fruta natalina 
que movimenta as 
vendas no país  

mente mais doces e bastante utilizadas sob 
a forma de ameixas desidratadas. As culti-
vares de ameixeira europeia geralmente são 
autoférteis, ao contrário das japonesas. 

A poda da ameixeira europeia é mais 
leve e sua produção é predominantemente 
em ramos curtos laterais, conhecidos como 
esporões.

DiferençAS entre A nectA-
rinA, PêSSeGo e AMeixA

Não é tão fácil assim, para quem não 
está familiarizado com a fruta distinguir de 
outras que são bem parecidas. A confusão 
principal entre essas frutas é por causa da 
aparência delas. 

“As três possuem certo parentesco. 
Confundem-se as nectarinas com os pês-
segos devido a seu formato e coloração 

amarelada, mas possuem diferentes cascas. 
A casca do pêssego é mais grossa e de tex-
tura aveludada, mas ainda existem algumas 
diferenças gerais no tamanho: o pêssego é 
um pouco maior, o sabor da nectarina é 
mais doce e suculenta. Já as ameixas se di-
ferenciam mais pois são avermelhadas de 
casca e caroço lisos”, esclarece a nutricio-
nista Patrícia Berton

A ameixa se diferencia por ter uma cas-
ca lisa e avermelhada. 

O pêssego é caracterizado pela casca 
aveludada e de tonalidade mais amarelada. 

Já a nectarina parece ser uma combi-
nação das duas outras frutas, apesar de ser 
uma variação natural do pêssego. 

A dica fica por conta do formato de co-
ração, assim como o pêssego, a nectarina 
tem uma casca lisa e avermelhada.
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iMPortADAS VS nAcionAl

O Brasil não produz uma quantidade 
suficiente para abastecer o cenário interno. 
De acordo com as informações do relató-
rio da Embrapa, por enquanto, não exis-
tem dados oficiais sobre área cultivada e 
produção, entretanto, estima-se que sejam 
cultivados algo em torno de 3,5 mil hecta-
res, com produção anual que pode chegar 
a 40 mil toneladas. Por isso, é necessária a 
importação da fruta. Anualmente, são im-
portadas apenas cerca de 10.000 toneladas 
de ameixa de países próximos ao Brasil, 
enquanto as exportações não ultrapassam 
a marca de 400 kg por ano. 

“Para as ameixas e frutas de caroço, 
por sua vez, a sazonalidade representa a 
concentração de vendas, mas com um 
programa de importação podemos aten-

der a um período maior de meses do ano 
(pois, quando não temos a fruta nacional, 
importamos”, ressalta o engenheiro agrô-
nomo e gestor em negócios, Leonardo 
Miyao.

Países como Estados Unidos, China, 
Romênia, Rússia, Argentina e Chile são 
alguns dos maiores produtores da fruta. 

Este por último, o Chile é o principal 
fornecedor de frutas secas para o Brasil, o 
que representa algo em torno de 24% do 
total que é importado do país chileno.

Segundo os últimos dados disponíveis 
do IBGE, o estado maior produtor brasi-
leiro de ameixa é o Rio Grande do Sul com 
uma média anual de 10 mil toneladas, se-
guido por Santa Catarina com 7,3 mil to-
neladas, São Paulo com 6 mil toneladas, 
Paraná com 5,6 mil toneladas e Minas Ge-
rais com 1,6 mil toneladas. 

Ameixa fresca: A ameixa fresca, 
com apenas 25 calorias, apresenta 
um excelente teor de vitamina C, 
vitamina A e potássio, um mineral 
que ajuda a controlar a pressão ar-
terial.

Ameixa seca: Já a ameixa seca é de-
sidratada e por isso fica mais doce e 
concentrada em açúcares simples. 
Boa fonte de vitamina A, comple-
xo B, e contém muita vitamina K, 
boro, cálcio, potássio e magnésio.

DiFEREnça nutRicionaL EntRE amEixas: 
FREscas E sEcas
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A ameixa que chega tra-
dicionalmente à Ceasa-
-RS é produzida em sua 
maioria na Serra gaúcha, 
onde os municípios que 

prevalecem com os maiores volumes são 
Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pá-
dua, Farroupilha e Bento Gonçalves. 

Caxias sendo a líder chega a represen-
tar no período de safra mais de 40% do 
que é comercializado na Ceasa, em se tra-
tando de ameixa. 

Seu período de safra e conservação em 
ambiente refrigerado no Estado ocorre en-
tre novembro e março. 

Pode se observar que nos anos em 
que não ocorrem quebras na produção da 
ameixa nacional, o abastecimento desta no 
ano representa cerca de 70% da capacida-
de de consumo. 

Concomitantemente a concorrente 
importada complementa o consumo com 
outros 30% em períodos de entressafra. Já 
nos anos de quebras de safra, a importação 
ganha espaço, podendo elevar-se em volu-
me para suplementar a carência da oferta 
do produto nacional.

  ceAGeSP
DIVERSAS EMPRESAS DA CEASA DE 
SP COMERCIALIZA A FRUTA

No maior mercado atacadista da Amé-
rica Latina e o terceiro maior do mundo, a 
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, a ameixa é 
um dos produtos mais comercializados no 
Entreposto paulista. 

Tendo o município de Virginia, no Es-
tado de Minhas Gerais, como o principal 
fornecedor da fruta, com um marketing 
share de 12,3%, segundo a informação da 
Companhia.

De acordo com o balanço realizado 
pela SEDES - Seção de Economia e De-
senvolvimento da Ceagesp, somente no 
ano passado foram vendidas mais de 26 
mil toneladas da fruta. 

Resultado um pouco abaixo se compa-
rado com o volume de vendas de 2017, já 
que foram comercializadas, algo próximo 
de 29 mil t de ameixas e em 2016, 31 mil 
t. 

PeríoDo De fiM De Ano teM MoViMentAção forte 
De AMeixAS noS PrinciPAiS MercADoS AtAcADiStAS 

vendas: ameixa se destaCa nas Centrais de abasteCimentos

2019
2018
2017
2016

vendas de ameixas na Ceagesp

anos toneladas

*comERciaLização janEiRo a outubRo 2019

*23.667
26.854
29.913
31.444

FontE:  sEDEs 

Já de janeiro a outubro deste ano, já fo-
ram contabilizados os mesmos 26 mil t, ou 
seja, 2019 será mais vantajoso em quanti-
dade de toneladas e financeiramente com 
as ameixas no ETSP.

Os países que exportam ameixas es-
trangeiras para a Ceasa de São Paulo são: 
Espanha (44%), Chile (20%), Portugal 
(4%), Argentina (3,8%), Uruguai (2%) e 
Estados Unidos (0,26%). 

De acordo com o último Boletim Hor-
tigranjeiro realizado pela Conab - Com-

panhia Nacional de Abastecimento, na 
Ceagesp, em outubro, teve uma redução 
do preço da ameixa estrangeira em quase 
30%, em relação ao mês anterior.

As ameixas importadas, por exemplo, 
em 2018, as de origens de portuguesas 
tiveram uma movimentação de 615 tone-
ladas, enquanto as argentinas, no mesmo 
período, com 594 t.

Diversas empresas trabalham com as 
vendas de ameixas, tanto nacional quanto 
a estrangeira. 
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Uma maneira fácil e rápida para en-
contrar o comércio que comercializa a fru-
ta é através do portal do Jornal Entreposto. 
Nele as empresas da Ceagesp estão listadas 
em ordem alfabéticas, além de ser possível 
encontrá-las, no campo de busca, através 
do nome do estabelecimento ou do pro-
duto. Saiba mais acessando o link: http://
bit.ly/je_anuario2019. 

Um exemplo é a empresa TH Comér-
cio que atua com diversos produtos horti-
frútis, inclusive, a ameixa. O comércio que 
também é produtor, sendo que traz a fruta 
do Sul de Minas Gerais para ser comercia-
lizada na Central de abastecimento de São 
Paulo. Nesse período de novembro e de-
zembro, a ameixa rubimel é a encontrada. 
Vendida em caixas de 2 e 6 quilos, tendo 
a média de preço, podendo variar de 28 a 
30 reais.

Já La Luna que trabalha com alimen-
tos importados que vêm de diferentes 
países como Chile, Argentina, Portugal, 
Espanha, Estados Unidos, entre outros, 
também trabalha com ameixa, nesse caso 
a importada. A ameixa seca, tanto a com 
caroço com a sem, a empresa trabalha com 
a que vem da Argentina. A caixa por exem-
plo, de 10 quilos, na primeira quinzena de 
novembro está saindo, em média, 110 re-
ais, isso a com caroço e 90 reais a sem. 

Vale lembrar que o preço varia muito, 

ainda mais por conta da moeda americana.
A ameixa fresca, no momento, nesse 

período de fim de ano, a empresa está atu-
ando com a da Espanha. Porém a previsão 
é que cheguem, também, ao estabeleci-
mento, as ameixas chilenas e argentinas. 
Elas são comercializadas em caixas que 
variam de 9 e 12 quilos, tendo um valor 
médio de R$65,00, a caixa. 

vendas: ameixa se destaCa nas Centrais de abasteCimentos

dados téCniCos

 O preço da 
ameixa importada 
varia muito, ainda 
mais por conta da 
moeda americana, 

ALEx GIOVANI, RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE VENDAS DA LA LUNA

PAÍS PRODUZ UMA QUANTIDADE MUITO PEQUENA DA 
FRUTA, POR ISSO, ExPORTA DE OUTROS PAÍSES

USA, CHINA, ROMÊNIA, RÚSSIA, ARGENTINA E CHILE SÃO OS 
MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS

CHILE É O PRINCIPAL ExPORTADOR AO BRASIL DE AMEIxAS 
SECAS

BRASIL PRODUZ DOIS TIPOS DE AMEIxAS: JAPONESA E 
EUROPEIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL É O MAIOR PRODUTOR 
NACIONAL

SAFRA DA FRUTA COMEÇA EM DEZEMBRO E VAI ATÉ FEVEREIRO
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A colheita da uva no Rio 
Grande do Sul se con-
centra entre os meses 
de janeiro e março de 
cada ano, intensifican-

do as atividades de produtores e viníco-
las.

A vindima da Safra 2019 caminha 
para o seu encerramento, com a proje-
ção de uma redução entre 10% e 15%, 
em relação à quantidade colhida na safra 
passada.

Tal indicação é realizada por enti-

dades ligadas ao setor, que apontam as 
adversidades climáticas como o princi-
pal fator responsável pela baixa na pro-
dução. 

Em 2018 foram colhidos cerca de 
663,2 milhões de Kg de uva industrial 
no Rio Grande do Sul, segundo dados 
do Cadastro Vinícola. 

A maior parte da uva industrial co-
lhida no Rio Grande do Sul é destinada 
à elaboração do suco de uva, derivado 
que apresenta o maior crescimento no 
consumo

colhEitA DA uvA no Rio gRAnDE 
Do sul Está PREstE A comEçAR

De acordo com os dados 
da Embrapa, o Bra-
sil é o quarto maior 
produtor de melancia 
do mundo, precedido 

por China, Peru, Irã. A produção brasileira 
equivale a 2.079.547 toneladas, sendo as 
regiões nordeste (BA, RN, PE), norte (PA, 
TO, AM) e centro-oeste (GO, MT, MS) as 
mais representativas.

Existem disponíveis para o produtor 
variedades e híbridos de melancia adap-
tados às mais diversas condições de pro-
dução no país. Basicamente, são cinco os 
tipos de melancia: com semente; sem se-
mente; mini (ou melancia baby); amarela; 
e vermelha.

O cultivo da melancia se bem mane-
jado sob irrigação e adoção de bom nível 
tecnológico, atinge altas produtividades, 

pois esta cultura tem grande potencial no 
Nordeste brasileiro, visto que esta região 
dispõe de elevada luminosidade e altas 
temperaturas durante o ano inteiro. 

A fruta se adapta bem às zonas quen-
tes e semiáridas, com alta luminosidade 
e temperaturas do ar entre 18 °C a 30°C, 
não tolerando temperaturas abaixo de 10 
°C. A melhor época para o desenvolvimen-
to da melancia é durante o período seco, 
pois nos períodos úmidos ela é mais susce-
tível a doenças. 

Na maior Central de Abastecimento 
da América Latina, a CEAGESP, Segundo 
a tabela de sazonalidade, a melancia tem 
uma produção forte no mês de dezembro e 
varia até abril indo para moderado. 

A partir de maio até agosto, o período 
é fraco, tendo uma leve melhora em setem-
bro.

DEzEmbRo tEm comERciAlizAção 
foRtE DE mElAnciA nA cEAgEsP

uma nova variedade de 
uva para os fruticulto-
res. É a BRS Ísis. A cul-
tivar, desenvolvida pela 
Embrapa Uva e Vinho 

- Estação Experimental de Viticultura 
Tropical (EVT Jales), está implantada na 
Unidade de Avaliação Tecnológica (UAT) 
em Marinópolis e teve suas características 
de produção e sabor apresentadas em um 
evento de demonstração de resultados, or-
ganizado pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, 
por meio da Coordenadoria de Desenvol-
vimento Rural Sustentável (CDRS – Re-
gional Jales) e Embrapa EVT Jales.

Localizado no Sítio Três Barras, de pro-
priedade da família Tinelli, a UAT, que 
conta, há dois anos, com acompanhamen-
to dos extensionistas das Casas da Agricul-
tura Marinópolis e de Palmeira d’Oeste, 
mostrou a potencialidade e as característi-
cas da fruta. 

“Esta é uma uva sem semente, muito 
crocante, de cor vermelha, sabor neutro 
agradável, para consumo in natura. A cul-
tivar é muito vigorosa e fértil, apresenta 
alta resistência à degrana (os bagos são mais 
firmes no cacho e têm melhor aparência 
comercial) e depois de madura suporta até 
15 dias no campo sem perder as caracterís-
ticas”, explica a engenheira agrônoma da 
CDRS, Helena Adélia da Silva Sales.

Outras características observadas na 
área é que a ‘BRS Ísis’ apresenta alto po-
tencial glucométrico, podendo atingir até 
Brix 21, mas a colheita pode ser feita a par-
tir do Brix 16, ponto onde ocorre o bom 
equilíbrio entre açúcar e acidez, conferin-
do-lhe um sabor neutro, agradavelmente 
doce e sem adstringência na casca. Além 
disso, ela pode ser cultivada com sucesso 
sobre os seguintes porta enxertos: IAC 572 
“Jales” (na região Noroeste de São Paulo), 
IAC 313 “Tropical” e “SO 4” no Vale do 

Submédio São Francisco, estados da Bahia 
e de Pernambuco.

“A cultivar não tem como objetivo 
substituir nenhuma variedade já cultivada, 
mas acrescentar uma alternativa de diver-
sificação para a região”, enfatiza Nedson 
Aparecido Ignácio da Silva, engenheiro 
agrônomo da CDRS.

Os participantes do evento puderam 
obter informações sobre a implantação 
da cultura, adaptação na região, os tratos 
culturais, controle fitossanitário, manejo 
do cacho e a comercialização. Observa-
ções feitas a campo ao longo destes dois 
anos mostram que a cultivar apresenta ca-
racterísticas muito peculiares e está apta a 
conquistar o mercado. O pesquisador João 
Dimas Garcia Maia, da Embrapa EVT 
Jales, divulgou informações sobre os cru-
zamentos que deram origem à cultivar, as 
características morfológicas, o sabor e a 
importância de colher com o teor de Brix 
entre 16 e 21 e que a cultivar tem caracte-
rísticas ímpares que estão ganhando espaço 
no segmento de uva “gourmet”.

Já o pesquisador e produtor Reginaldo 
Teodoro de Souza, da Embrapa EVT Jales, 
apresentou as informações sobre o ciclo 
de desenvolvimento, adaptação à região, 
vigor, adubação, época e tipo de poda, ma-
nejo de cacho, produtividade e também 
sobre a comercialização da cultivar.

A pesquisadora Rosemeire de Lellis 
Naves, da Embrapa EVT Jales, explanou 
sobre o manejo fitossanitário da BRS Ísis 
e os cuidados a serem observados, pois a 
cultivar apresentou tolerância ao míldio 
(característica que possibilita a redução de 
aplicações de fungicidas) durante o perí-
odo de pesquisa; no entanto, em campo, 
esta característica não se confirmou, sendo 
assim de extrema importância a atenção 
com o controle do míldio, oídio e a podri-
dão da uva madura causada pela Glome-
rella cingulata.

Nova cultivar de uva em estudo pela Secretaria de Agricultura e 
Embrapa pode ganhar espaço no segmento de uva “gourmet”

novA uvA gouRmEt DEsEnvolviDA 
PElA sEcREtARiA DE AgRicultuRA
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Cultivadas desde tempos re-
motos, as rosas foram sen-
do selecionadas e sofreram 
grandes transformações. 

As novas variedades 
passaram por sucessivos cruzamentos, tor-
nando-as muito diferentes das espécies silves-
tres, cujas flores apresentam apenas cinco pé-
talas, uma das características típicas da família 
das rosáceas. 

Originarias da Persa, as rosas já formam 
muito utilizadas em jardins da antiguidade, 
como os da babilônia, sírios, egípcios, gregos 
e romanos.  

As rosas atualmente expressão todo o sen-
timento de amor, carinho e paixão e são mui-
to apreciadas pelas suas diversidades de cores, 
aromas e formatos.  São cultivadas no mundo 
todo, sendo no país a flor mais produzida e 
comercializada. Atualmente as principais re-
giões produtoras de rosas são os estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Ceara, pois, pos-
suem microclima favorável que possibilita a 
produção de qualidade.

As rosas podem ser classificadas como 
solitárias, o que favorece a sua produção em 
corte ou em cachos que proporcionam um 
efeito impactante para o paisagismo. Sua co-
loração pode ser única, bicolor ou multicolor 
e suas pétalas pode ser do tipo plana ou ondu-
lada, existindo mais de 30 mil variedades de 
rosas melhoras espalhadas pelo mundo.

Os cultivos de rosas de corte comerciais 
são compostos por variedades hibridas origi-
narias de melhoramento genético. 

Temos por exemplo algumas variedades 
comercializadas no brasil de acordo com a sua 
coloração:

•	 Branca:	“	Anastasia	“,	“	Avalanche”	
e “Polar Star”

•	 Chá:	“	Peache	Avalanche”,	“Lucia-
na” e “ Osiana”

•	 Rosa:	“	Amorosa”,	“	Sweet	Avalan-
che”, “Hot Lady”, “ Amsterdan” e “ Univer-
se”.

•	 Lilás:	“Avante	Garde”,	“	Deep	Wa-
ter” e “Cool water”.

•	 Laranja:	 “Wow”,	 “Tropicalama-
zon”, “Capri” e “Santana”.

•	 Amarela:	”Goldn	Gate”,	“	Texas”,	“	
Jupiter” e High exotic”.

•	 Bicolores:	 “	 Leonidas”,	 “	 Hihg	
Candy”, “ Coffee Break” e “ Verano”.

•	 Vermelha:	“	Carola”,	“	Samourai”,	“	
Luna Rossa” e “Vega”.

As rosas produzidas em cachos são deno-
minadas de rosas “spray”, que estão sendo cul-
tivadas para serem comercializadas em maços. 
Outra forma de cultivo de rosas comercial-
mente são a mini-rosas. Além da diversidade 
de cores e tons de cultivares disponíveis no 
mercado, há também as rosas tinturadas que 
são tratadas com técnicas que possibilitam o 
tingimento de cada pétala de cores diferentes, 
tornando as rosas com coloração mesclada, o 
que não ocorre naturalmente.

Para a propagação da espécie usa-se a 
semente, que em quase sua totalidade e uti-
lizada para o melhoramento genético de de-
senvolvimento de novas variedades, ou, por 
estaquia, que e uma técnica de reprodução de 
mudas utilizando partes vegetativas das plan-
tas que possuem a capacidade de regeneração. 
Para a técnica de estaquia são retiradas estacas 
de 5 a 7 cm de ramos maduros (aqueles que 
já floresceram) de plantas sadias. Após o corte 
das estacas devem ser inseridas em substratos 
para passarem pelo processo de enraizamento 
(formação de raízes) que dura em média 25 
a 30 dias.

RosAs
DA históRiA 
Ao cultivo

cinaRa nEvEs, 
professora da faagroh. faculdade 
do agronegócio de holamBra

pRoDução DE Rosas Em anDRaDas-mG. FazEnDa DaLLas. vaRiEDaDE Luna Rosa

Rosas LEôniDas E pEach avaLEnchE

GoLDEn GatE E wow
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mAioR nívEl DE PRoDução Do 
Ano é DEstAquE DA AnfAvEA

A Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) 
apresentou o balanço da 
indústria automobilís-

tica em outubro e no acumulado dos 10 
primeiros meses do ano.

“Todos os números deste mês estão de 
acordo com nossa projeção para o fecha-
mento do ano. Os resultados indicam o 
terceiro ano de recuperação do setor auto-
motivo como um todo, mesmo com a que-
da nas exportações”, afirmou o presidente 
da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

Produção - Para o setor de veículos, 
o resultado mensal de 288,5 mil unida-
des apontou para uma alta de 16,6% na 
comparação com setembro, e de 9,6% em 
relação a outubro do ano passado. Foi o 
melhor mês de produção neste ano, e re-
corde desde agosto de 2018. 

O acumulado do ano, de 2,55 milhões 
de unidades, representa alta de 3,6% sobre 
o mesmo período do ano passado.

Licenciamento - O mercado interno, 
com 253,4 mil unidades, também regis-
trou alta na comparação com o mês an-
terior, de 7,9%. Houve ligeira queda de 
0,5% em relação ao mesmo mês de 2018. 
Mais uma vez os caminhões se destacaram 
com 9,4 mil emplacamentos, melhor ou-
tubro desde 2014. 

No acumulado do ano, de 83,7 mil 
unidades, o crescimento é de 37,9% em 
relação ao ano passado. 

De acordo com a entidade, há uma cla-
ra trajetória de recuperação do mercado. 
“O setor de caminhões mostra crescimen-
to robusto, que cria boas expectativas para 
o futuro”, diz Marco Antonio Saltini, vice-
-presidente da Anfavea para o segmento de 
pesados. 

“O desempenho até aqui confirma nos-
sa projeção para 2019, de uma evolução de 
35%, e indica claramente a mudança de 
patamar ocorrida nos últimos dois anos, 
em um ambiente de negócios que está me-
lhorando pouco a pouco.”

A 
forte recuperação do mercado in-
terno de caminhões nos dois últi-
mos anos se refletiu na maior feira 
do transporte de carga da Améri-
ca Latina, realizada de 14 a 18 de 

outubro, em São Paulo.
Levantamento dos organizadores aponta evolu-
ção ainda mais expressiva em oportunidade de 
negócios.  
Os ótimos resultados da Fenatran 2019, que te-
ve recorde de público, de expositores, de visitan-
tes internacionais, de test-drives e de negócios 

gerados.
Os R$ 8,5 bilhões apurados em cinco dias repre-
sentam soma duas vezes maior do que há dois 
anos, quando a mostra reuniu 350 marcas de ve-
ículos, serviços e setores coligados, uma cente-
na a menos do que em 2019.
“Foi a maior Fenatran de todos os tempos, e isso 
é uma prova da recuperação do mercado brasi-
leiro. O interesse por caminhões sinaliza a apos-
ta de vários setores da economia em um aqueci-
mento dos negócios para 2020, e isso é positivo 
para todos”, comemorou o presidente da Anfavea.

T
ruckPad anunciou recentemente, no dia 
12 de novembro, que recebeu um in-
vestimento da Full Truck Alliance (FTA), 
plataforma chinesa avaliada em mais de 
US$ 10 bilhões, que oferece serviços a 

motoristas de caminhão. 
O valor do aporte não foi revelado, mas a TruckPad 
diz que planeja movimentar R$ 2 bilhões em negó-
cios em 2020.
A startup é dona de um aplicativo que conecta cami-
nhoneiros a cargas que precisam ser transportadas. 
Hoje, há mais de 400 mil motoristas cadastrados na 

plataforma. Desde sua fundação, em 2014, a em-
presa já levantou US$ 20 milhões em investimentos.
“Estamos muito felizes com o investimento da FTA 
e a colaboração chinesa com o nosso negócio. Es-
tamos certos de que nossos novos sócios nos aju-
darão na criação de soluções inovadoras para os 
nossos usuários na logística brasileira”, afirmou Car-
los Mira, presidente executivo da TruckPad, em co-
municado. 
Com o novo acordo, a TruckPad também recebe-
rá ajuda técnica da empresa chinesa na adoção de 
novas tecnologias.

fEnAtRAn 2019: tERmômEtRo DAs 
vEnDAs DE cAminhõEs no PAís 

APlicAtivo PARA cAminhonEiRo 
REcEbE invEstimEnto chinês

No AcumulAdo do ANo, dE 83,7 mil uNidAdES, o crEScimENto é dE 
37,9% Em rElAção Ao ANo pASSAdo
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o abastecimento é, sem 
dúvida, uma das prin-
cipais atividades eco-
nômicas do país. Mas, 
mais do que isso, ele 

é importante para toda a sociedade: leva 
qualidade de vida, saúde, sabor e consci-
ência de consumo para toda a população. 

A existência de uma cadeia de abaste-
cimento onde ocorra a valorização de cada 
etapa da atividade, desde os caminhões en-
viados pelos produtores até a distribuição 
dos alimentos, é essencial para “a garantia 
do abastecimento urbano e sobrevivência 
digna do pequeno produtor”, como falado 

com ANúNcio do Go-
vErNo do EStAdo dE São 
pAulo dE ENcErrAmEN-
to dA cEAGESp, o Novo 
ENtrEpoSto dE São pAu-
lo (NESp) ApoNtA como 
projEto AltErNAtivo 
mAiS dESENvolvido

nEsP AvAnçA E REcEbE novos PERmissionáRios

pelo Centro de Qualidade, Pesquisa e De-
senvolvimento da CEAGESP em recente 
artigo ao Jornal do Entreposto.

Recentemente, o Governador do Es-
tado de São Paulo, João Doria, anunciou 
o encerramento do etSP/ceAGeSP da 
Vila leopoldina e a criação de um novo 
polo de abastecimento em outro endere-

ço, de iniciativa privada. A determinação 
da transferência foi realizada juntamente 
com o Governo Federal, e prevê que ela 
ocorra em até 5 anos, observado o tempo 
adequado para implantação de um entre-
posto privado.

Felizmente, já existe um projeto avan-
çado para o novo pólo de abastecimento: 

o neSP (novo entreposto de São Pau-
lo), empresa privada que atualmente está 
nas últimas fases do licenciamento am-
biental e já possui negociações avançadas 
para o abastecimento de energia, água e 
esgoto, comunicação telefônica e de dados 
em condições muito interessantes tanto de 
qualidade quanto custo.

Que 2020 seja
um ano de muita

prosperidade,
crescimento

e união!

O NESP deseja
boas festas a todos!

nespsa.com.br

espaço - nesp
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As inovAçõEs quE o mERcADo DE AbAstEcimEnto 
PREcisA Estão no nEsP

o Novo Entreposto 
estará localizado 
na altura do Km 
28 da Rodovia 
dos Bandeirantes, 

e contará com inovações tecnológicas 
e estruturais para atender às necessi-
dades de comerciantes, compradores 
e visitantes do local, fazendo com que 
o NESP seja comparável aos maiores 
entrepostos do mundo.
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Para garantir um fluxo de veícu-
los constante dentro do entreposto, o 
NESP terá ruas largas, interligadas a 
um eixo de circulação principal. 

Outro fator que contribuirá para 
a melhor movimentação de veículos/
caminhões será os estacionamentos a 
45 graus, que reduzem a quantidade 
de manobras necessárias para estacio-
namento e saída.

Os pavilhões do NESP terão cor-
redores mais largos, sistema de circu-
lação de pessoas por passarelas entre 
os pavilhões, estacionamento no ní-
vel superior, área de mezanino para 
os boxes, banheiros privativos e pú-
blicos, áreas de carga e descarga sepa-
radas da movimentação interna dos 
pavilhões e pé direito mais alto.

paviLhõEs 
apRimoRaDos

ciRcuLação  
DE vEícuLos

sistEma DE 
LoGística 

intEGRaDa

Através desse sistema, os boxes do 
entreposto estarão conectados a uma 
central, que consegue gerenciar toda 
entrada e saída de produtos, de for-
ma ágil, prática e eficiente.

sistEmas 
intEGRaDos DE 
iDEntiFicação

cEntRaL DE caixas (RastREabiLiDaDE, 
hiGiEnização, paDRonização)

Um sistema integrado de identifi-
cação permite que os frequentadores 
do entreposto possam acessar e circu-
lar de forma mais fácil, desde a porta-
ria com controle de acesso.

Uma inovação que já é utilizada 
em entrepostos ao redor do mundo. 
Através da Central de Caixas, há uma 
padronização dos tamanhos, que per-
mitem uma otimização no transporte 
da carga, com maior controle, trans-

parência e armazenamento. Além 
disso, essa central permite diversas 
inovações, como sistemas de rastre-
abilidade, higienização (aumentan-
do a segurança alimentar) e controle 
(como cadeados eletrônicos).
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em assembleia realizada no 
dia 21 de novembro de 
2019, o NESP pôde apre-
sentar aos sócios as novi-
dades do andamento do 

projeto, além de conversar sobre as últimas 
decisões do Governo, que incluem um de-
creto que possibilita a criação de um aces-
so em rodovias classe zero, caracterizadas 
por alto padrão técnico, com pista dupla e 
acessos limitados para garantir mais fluidez 
de tráfego.

Durante o encontro, o NESP declarou 
que “o novo entreposto está sendo feito 
por permissionários, pensando nos pro-
blemas e nos desejos que temos para o 
futuro. e estamos de braços abertos para 
receber todos os permissionários que qui-
serem ir junto conosco”.

Luis Pain registrou a importância de es-
tarmos unidos para juntos construirmos um 

DE bRAços 
AbERtos

mercado único e forte. 
Para os permissionários que ainda 

não aderiram ao projeto, o NESP lem-
brou que ainda existe espaço para todos, e 
que conseguirão manter o valor comercial 
do negócio, sem pagar nada por isto, desde 

que façam esta opção antes que o espaço 
seja oferecido para outros operadores.

Na primeira fase do projeto havia um 
investimento a ser feito, hoje isto não será 
mais necessário, existe opção de adesão 
sem nenhum desembolso. O projeto já 

conta com oferta de grandes bancos e fun-
dos para sua implantação, o que permitiu a 
mudança no modelo de investimento.

no início de 2020, o neSP apresen-
tará novamente o projeto aos permissio-
nários do etSP.

e m janeiro, o NESP 
iniciará um trabalho 
de pesquisa com pro-
fissionais de ativida-
des que ocorrem den-

tro do entreposto como restaurantes, 
lanchonetes, quiosques etc. 

A ideia é entender mais sobre as 
necessidades e anseios desses profis-
sionais, criando um ambiente propí-
cio e adequado para os negócios.

sobRE o nEsp não FiquE DE FoRa!

Nascido oficialmente em 2016, 
o NESP já era uma ideia antiga en-
tre alguns permissionários que tra-
balham na CEAGESP. Fundada em 
1969, a Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais do Estado de São 
Paulo causou uma verdadeira revo-
lução no abastecimento do estado e 
do país; porém, ao longo dos anos, 
problemas de infraestrutura do local 
e o crescimento acelerado da cidade 
começaram a causar desconforto para 
as pessoas que frequentam os entre-
postos da Vila Leopoldina. 

A ideia, com o NESP, é evoluir o 
que a CEAGESP construiu - aprimo-

rando a logística e a qualidade dos 
serviços em um novo local, próximo 
às principais rodovias de São Paulo, 
tais como a Anhanguera, Bandeiran-
tes e Rodoanel. Parafraseando nosso 
Secretário de Agricultura, Gustavo 
Junqueira, em entrevista à Bandei-
rantes, na mesma data da assembleia, 
21/11, “sair do analógico para o di-
gital”, muito mais do que mudar de 
endereço, modernizar processos, re-
duzir custos, atender às necessidades 
do mercado - um entreposto único 
do jeito que os comerciantes preci-
sam, com a qualidade e excelência 
que todo o estado merece.

fAle conoSco

Caso tenha dúvidas ou queira 
mais informações, entre em contato:

11 3831-1500
11 95636-1826
contato@nespsa.com.br /
nesp@nespsa.com.br
www.nespsa.com.br

nEsp paRa atípicos
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O levantamento da percepção do atacadista sobre o seu negócio é o caminho 
mais curto e eficiente para compreender o funcionamento do Entreposto Terminal 
de São Paulo e para estabelecer estratégias de melhoria para o nosso entreposto. 

Os resultados aqui apresentados se referem a entrevistas realizadas no início de 
2019.

I. Metodologia 

As entrevistas foram realizadas, através do questionário estruturado anexo, entre 
os meses de fevereiro a abril de 2019, pelos técnicos da CEAGESP. Foram entrevista-
dos, ao acaso 503 permissionários que representam 44% do total de atacadistas que 
comercializam frutas e hortaliças na CEAGESP. A proporção dos entrevistados por 
pavilhão foi calculada conforme a equação:

IV. A negociação 

A utilização de tecnologias modernas de comunicação está crescendo nas ne-
gociações de venda. A utilização de comunicação por rádio, como o Nextel, quase 
sumiu, Hoje a maior parte da negociação é feita por aplicativo de mensagens, como 
o Whatsapp (Tabela 03). 

Tabela 03 - Participação % e evolução dos diferentes sistemas de comunicação no 
volume de vendas do ETSP

V. Os problemas

A falta de limpeza, a infraestrutura e a segurança são consideradas como os nos-
sos três maiores problemas, com 58% das respostas em 2019 (Tabela 04). 

Tabela 04 - Problemas do mercado mais citados (%) pelos entrevistados
Onde:
n = O tamanho da amostra que queremos calcular (número de entrevistados);
N = Tamanho do universo (número total de permissionários);
Z = É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança 

desejado (Nível de confiança 95% -> Z=1,96);
e = É a margem de erro máximo que eu quero admitir (p.e. 5%)
p = É a proporção (proporção de empresas no pavilhão em relação ao total)

II. O comprador

A participação de cada equipamento de destino no volume de venda do entre-
vistado está na Tabela 01. Os levantamentos são feitos a cada dois anos. O MLP 
(pavilhão das verduras) só foi incluído na pesquisa no levantamento de 2019.

Os compradores foram organizados em varejo tradicional, varejo de rua, ataca-
dista, distribuidor, serviço de alimentação e outros. O varejo tradicional é composto 
por lojas especializadas em frutas e hortaliças (varejões, sacolões, quitandas e fru-
tarias) e supermercados e o varejo de rua por ambulantes e feirantes. O distribuído 
pode prestar serviço para o varejo ou para o serviço de alimentação.

O varejo tradicional é o maior comprador, seguido pelo varejo de rua, distribui-
dor, serviço de alimentação e atacado.  

A compra é realizada, em média, 4 vezes por semana e 86% da mercadoria ven-
dida é retirada pelo comprador.

Tabela 01 - Participação % de cada comprador no volume de venda do atacadista 
e a sua evolução % entre os anos de 2015 a 2019

III. O destino

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o principal destino dos produtos 
comercializados na CEAGESP (Tabela 02), seguido pelos outros municípios paulis-
tas e por outros estados brasileiros. 

Tabela 02 - Participação % de cada destino no volume comercializado no ETSP 
e sua evolução % entre os anos de 2015 e 2019

quEm somos E PARA onDE vAmos?

entrevistado a informação do horário de ocorrência de 80% do volume para cada 
operação: entrada, negociação com o cliente e saída da mercadoria. A proporção % 
acumulada das respostas, hora a hora, permitiu a construção da Figura 01, que não 
inclui o MLP, mostra que 86% do recebimento da mercadoria acontece até às 12:00 
horas e 97% da entrega entre as 14:00 e 18:00 horas, que não inclui o MLP. Até às 
10 horas da manhã já foi recebido 73%, negociado 38% e entregue 6% do volume 
diário de mercadoria. 

Figura 01 - Proporção % das operações realizadas ao longo do dia: entrada, ne-
gociação e saída, em 2019

foto: lilian uyema
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Os mais citados em ‘Outros’ - comercialização clandestina, má administração, 

falta de espaço para comercialização, falta de fiscalização e preço alto dos aluguéis e 
taxas – são responsáveis por 13% do total das respostas.

VI.  O horário

A distribuição no tempo das operações de recebimento do produto, negociação 
com o comprador e a retirada da mercadoria pelo comprador. Foi solicitado ao 

VII. O estoque 

O estoque foi calculado através da subtração da proporção acumulada do recebi-
mento da mercadoria da proporção do volume de saída acumulada informada pelo 
atacadista, a cada hora. O maior volume de estoque no atacadista que aconteceu às 8 
horas da manhã em 2015, as 12 horas em 2017 e as 10 horas em 2019, horário em 
que praticamente toda a mercadoria foi recebida pelo atacadista e uma grande parte 
ainda não foi retirada pelo comprador (Figura 02).

Figura 02 - Evolução do estoque ao longo do dia pelo mercado atacadista, em 
2015 e 2017

VIII. O tempo de trabalho 

Os entrevistados trabalham, em média, 12 horas por dia. O pico de entrada 
registrado em 2015, entre 3 e 4 horas da manhã, mudou em 2017, para entre 4 e 
6 horas e manteve-se no início de 2019. A saída, assim como em 2015 e 2017, está 
concentrada entre 16 e 18 horas.

Ix. A mudança do Entreposto Terminal de São Paulo

A maior parte (75%) dos entrevistados não quer a mudança do Entreposto. 

x. Unitização de carga

A entrevista mostrou que 30% das empresas recebem carga paletizada e 22% 
entregam o produto ao comprador a carga paletizada. A intensidade da adoção da 
paletização varia muito.

 
A proporção do volume paletizado varia entre as 346 empresas que trabalham 

com descarga paletizada:
•	 41% recebem paletizado mais de 90% do seu volume total ;
•	 65% recebem paletizado mais de 65% do volume total 

A proporção do volume paletizado varia entre as 254 empresas que trabalham 
com carga paletizada:

•	 22% entregam paletizado mais de 90% do seu volume total;
•	 53% entregam paletizado mais de 50% do seu volume total

Maiores informações 
Centro de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento da CEAGESP
11 3643 3825/ 11 36433890  cqh@ceagesp.gov.br




