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por ano, mais de 3 milhões de toneladas 
de produtos são transportados no etsp 
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CÁ ENTRE NÓS

imperdível, nossa turma organiza o bingo com vários prêmios e o sarau cultural

ManELÃo

O Ano Novo começou 
e com ele chegaram os 
grandes problemas, desli-
zamento de uma encosta 
em Brumadinho que se-
pultou o sonho e plano de 
muitos brasileiros de traba-
lhar numa empresa multi-
nacional e seguir carreira 
no ramo de metalurgia. 
As pessoas se uniram e os 
bombeiros conseguiram re-

alizar muitos resgates e pu-
demos acompanhar ao vivo 
pela TV, como o resgate de 
três pessoas no meio da-
quela imensidão de lama e 
observarmos à maestria da 
comandante do helicópte-
ro, que é oficial do corpo 
de bombeiros do estado de 
Minas Gerais. 
A luta em resgatar naquela 
situação super adversa, mas 

logrou em êxito e salvou as 
pessoas e nos deixou, nós 
brasileiros orgulhosos com 
seu feito heroico.
Na Nossa Turma, as aulas 
recomeçaram, as crianças 
voltaram e para variar, vá-
rias crianças estão na fila de 
espera. 
Vamos nos reunir com a 
diretoria da Nossa Turma 
para tentarmos no próxi-

mo ano ampliação de mais 
vagas, creio que temos que 
pensar em verticalização.
No próximo dia 10 de 
março, vamos ter o nosso 
Bingo com Sarau Cultural 
em homenagem ao grande 
sambista brasileiro “Noite 
Ilustrada” que por vários 
anos, ele morou na cidade 
de Osasco. 
A parte sonora ficará com 

o cantor Leo Santos que 
vai cantar vários pot- pour-
ri  voltado para o homem 
do campo. Comidas todos 
estão pedindo a galinhada 
preparada pela Comitiva 
Capiau, e olha as prendas 
do Bingo: TV, máquina 
de costura, máquina de 
lavar-roupa, cafeteira, R$ 
1000,00 em grana viva, 
todas as rodadas serão sor-

teados três prêmios. Um 
fogão, uma cesta de frutas e 
uma cesta de legumes. 
Olham os preços da brin-
cadeira, R$ 50,00 o kit 
com 10 cartelas, também 
vamos ter as deliciosas co-
xinhas e pastéis preparados 
pelas quituteiras da Paró-
quia São Mateus, toda ren-
da revertida para a Nossa 
Turma.

aCordo de Cooperação entre 
uniCamp e universidade do 
japão

entrevista Com representantes 
da toyota  empilhadeiras

Frutas e hortaliças 
FresCas e o iCms

impaCto da agriCultura digital 
nos pequenos produtores
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cOMeRcIAlIzAÇÃO NA ceAgesP RegIsTRA 
lIgeIRA ReTRAÇÃO eM jANeIRO

O 
volume comer-
cializado no 
maior entrepos-
to do país re-
gistrou queda 

de 1,7% em janeiro. Foram co-
mercializadas 273.246 toneladas 
ante 277.885 negociadas em ja-
neiro de 2018. 

Chuvas intensas em alguns 
municípios produtores das regi-
ões sul e do sudeste e as altís-
simas temperaturas registradas 
por longos períodos nestes últi-
mos meses, prejudicaram a pro-
dução e acarretaram diminuição 
do volume ofertado.

Legumes e, principalmen-
te, verduras tiveram a oferta da 
maioria dos produtos prejudica-
da por esse conjunto climático 
adverso, resultando em perda de 
qualidade e elevação dos preços. 
Esta é tendência para os meses 
de fevereiro e março.

Os produtos mais comerciali-
zados no entreposto em janeiro 
foram:

1. Tomate: 25.568 toneladas.
2. Laranja:  25.405 toneladas
3. Batata: 19.327 toneladas.
4. Melancia: 13.000 tonela-
das.
5. Limão: 12.106 toneladas

Do total comercializado 
em janeiro, 53,6% foram fru-
tas (146.585 t), 25,8% legu-
mes (70.3620 t), 11,9% diversos 
(32.465 t), 6,7% verduras (18.194 
t), 1,2% pescados (3.144 t) e 0,9% 
flores (2.496 t).

Preços: O fluxo financeiro su-
biu 8,5% em janeiro. Foram ne-
gociados R$ 716 milhões ante R$ 
660 milhões em janeiro de 2018.  
A tendência para os meses de fe-
vereiro e março é de mais eleva-
ção nos preços praticados.  

FLavio Luis godas
sedes -seção de eConomia e desenvolvimento

A contratação de crédito do Plano 
Agrícola e Pecuário (PAP) entre médios e 
grandes produtores alcançou entre julho 
do ano passado e janeiro, deste ano, R$ 
93,73 bilhões, volume que é 12% maior 
do que o contratado no mesmo perío-
do da safra 2017/2018, que somava R$ 
83,89 bilhões. 

As contratações totais (empresarial 
e familiar) cresceram 13% , chegando a 
R$ 110,2bilhões, comparativamente ao 
mesmo período da safra passada (R$ 97,6 
bilhões). 

O Moderfrota, um dos programas 

mais demandados do PAP, já teve desem-
bolso de 66% do total previsto para 12 
meses, com contratação de R$ 5,696 bi-
lhões, que representam 46% de alta sobre 
o montante financiado em igual período 
de 2017/2018.

Na Agricultura Familiar, o investi-
mento registrou alta 55% na comparação 
com julho de 2017 a janeiro de 2018, 
sendo contratados R$ 635 milhões. Para 
industrialização, o recurso financiado su-
biu 50%, somando nos sete meses trans-
corridos R$ 7,40 bi, ante R$ 4,94 no pe-
ríodo anterior. 

COnTRATAçãO DE CRéDiTO RuRAL TEM 
ALTA DE 13%

Minas Gerais é a região que mais 
fornece produtos hortifrutigranjei-
ro para a Ceagesp. De acordo com 
o balanço realizado, em 2018, pela 
Companhia de abastecimento, fo-
ram mais de 230 mil toneladas que 
vieram do estado mineiro. 
Isso representou financeiramente, 
algo em torno de R$ 575 milhões. 
Essa quantidade, em toneladas, fi-
cou um pouco abaixa, em relação 
ao ano anterior, já que em 2017, 

foram aproximadamente 260 mil t.
Outros estados que fornecem pro-
dutos para a Ceasa de São Paulo 
que também no topo do ranking 
são: Bahia e Santa, com 200 mil t; 
e 147 mil t, respectivamente.
No ano passado, a Ceagesp mo-
vimentou mais de 3 milhões de 
alimentos. Tendo o segmento de 
frutas como o principal setor que 
mais colaborou para as vendas de 
2018.  

minas Gerais é o estado que mais fornece alimentos à ceaGesp

A produtividade da agropecuária 
entre 1975 e 2017 tem impulsiona-
do o setor, graças à evolução anual 
a uma taxa média de 3,43%, supe-
rior ao da agricultura americana, de 
1,38% ao ano. 
De acordo José Garcia Gasques, co-
ordenador geral de Avaliação de 
Políticas e Informação, da Secre-
taria de Política Agrícola (SPA), do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), um dos 
autores do estudo, um conjunto 
de fatores influenciou a produtivi-
dade. Os mais importantes foram 
as políticas setoriais, o aumento 
de investimentos, o financiamento 

através do crédito rural, a abertura 
de mercados externos a produtos 
nacionais e a adoção de novos sis-
temas de produção.
Entre os indicadores de produtivi-
dade (mão de obra, terra e capital), 
o maior crescimento do uso desses 
fatores tem ocorrido no capital, 
formado por tratores, fertilizan-
tes e defensivos. Para Gasques, o 
resultado do estudo reflete que a 
qualificação do pessoal ocupado na 
agricultura ocorre de forma lenta. 
Mas a dotação de equipamentos 
para o trabalho, como o uso de tra-
tores e colheitadeiras, foi decisivo 
para o desempenho observado.

PROdUTIvIdAde dO AgRONegócIO cHegA A 
cResceR 3,43% AO ANO

economia





Em janeiro de 2019, fui 
convidada pelo Professor 
Masaaki Yamada para ir 
ao Japão como professora 
visitante na Tokyo 

University of Agriculture and Technology 
(TUAT) (entre os dias 7 e 21 de janeiro). 
A visita tinha dois objetivos. 

Um deles era tratar sobre acordos 
de duplo diploma entre a Faculdade de 
Engenharia Agrícola da Universidade 
Estadual de Campinas (FEAGRI/
UNICAMP) e a Tokyo University of 
Agriculture and Technology. 

O Segundo objetivo era ministrar dois 
dias de aulas (dias 9 e 10 de janeiro) para 
alunos de graduação e pós-graduação 
sobre Agricultura Brasileira na TUAT. 

Durante as reuniões com os 
professores e as autoridades foram 
avaliadas possibilidades de enviar alunos 
da UNICAMP através de dois programas, 
que são STEP@TUAT e LaCEP que 
recebem alunos da América Latina no 
Japão. Ambos com bolsas do governo 
japonês para os estudantes. 

Nesses programas de intercâmbio, 
os alunos participam de uma cerimônia 
e confraternização de recepção, recebem 
aulas gratuitas de japonês. Eles podem ter 
contato com a cultura japonesa, além de 
cursarem disciplinas na TUAT e podem 
realizar trabalhos de pesquisa, pois 
contam com um professor orientador no 
Japão. 

Representando a UNICAMP, eu 
pude ter reuniões com a professora 
Yoko Ichijo, professor Tasuku Kato, 
professora Nanako Takase responsável 
pelo programa LaCEP, com o Vice-
Presidente da TUAT professor Isao 
Ogiwara, com o vice-reitor professor 
Atsushi Chitose, com o reitor da 
Faculdade de Engenharia da TUAT 
professor Kazuhiko Misawa, com o 
reitor da Faculdade de Agricultura 
da TUAT professor Kazuhiro Chiba, 
e com o professor Tatsuo Noma 
responsavel pelo programa STEP@
TUAT. 

Foi possível, também, visitar 
laboratórios e ver pesquisas na 
área agrícola, como pesquisas com 
colágeno realizadas pelo professor 
Yoshihiro NOMURA e também a 
‘Plant Factory’ com alta tecnologia em 
ambiente controlado para a produção 
de Blueberry, sob responsabilidade do 
professor Isao Ogiwara. 

Já existe um convênio entre a 
UNICAMP e a TUAT que em breve será 
renovado. Após o sucesso dessa visita 
as Faculdades no Japão (TUAT) e no 
Brasil (FEAGRI/UNICAMP) poderão 
estar mais próximas, intensificando o 
intercâmbio de alunos e pesquisadores 
e futuramente com a possibilidade 
do acordo para duplo diploma na 
graduação, mestrado e doutorado. 

Se forem assinados os acordos de 
duplo diploma os alunos da UNICAMP 
poderão ter o diploma da UNICAMP 
e da TUAT após passarem pelos 
períodos de intercâmbio e cumprirem 
as exigências das faculdades nos dois 
países. 

ACORDO DE COOPERAçãO EnTRE fACuLDADE DE EngEnhARiA AgRíCOLA 
DA uniCAMP E A TOkyO univERsiTy Of AgRiCuLTuRE AnD TEChnOLOgy

Professora doutorada em Engenharia Agrícola da Unicamp, Juliana Fracarolli, à direita da foto, 
esteve na Universidade de Tokyo para ministrar aulas aos alunos de graduação e pós-graduação

Plant Factory com alta tecnologia em ambiente controlado para a produção de Blueberry

juLiana apaREcida FRacaRoLLi
proFessora doutorada em engenha-
ria agríCola da uniCamp
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F echamos um 2018 
fantástico para os 
alimentos chilenos 
no Brasil: muitos 
produtos em ascensão, 

o que significou, pelo segundo ano 
consecutivo, que superamos a barreira 
psicológica acima de US$ 1 bilhão, entre 
janeiro e dezembro do ano passado. 
Ainda que os montantes sejam muito 
importantes para o nosso comércio, 
é um motivo muito maior de alegria, 
que sigamos tendo a preferência e a 
confiança do consumidor brasileiro. 

Vários alimentos mostraram um 
crescimento notável. As importações 
de azeites de oliva tiveram um 
incremento da ordem de 42%, 
em relação a 2017. Entre janeiro 
e dezembro do ano passado, as 
compras brasileiras alcançaram US$ 
32,1 milhões, marcando não só um 
recorde de crescimento, mas também, 
consolidou 2018, como o melhor 
dos últimos cinco anos. Em 2014, os 
envios haviam registrado o valor de 
US$ 19,6 milhões. 

Contudo, esse crescimento não foi 
gratuito. Foi fruto do compromisso do 
setor produtor e exportador chileno, 
com o mercado brasileiro. O Escritório 
Comercial do Chile em São Paulo 
recebeu cerca de 10 empresários do 
setor oleícola e realizou várias atividades 
durante o ano, quais sejam, rodadas 
de negócios e uma “masterclass”, 
organizadas em conjunto com a marca 
setorial Chile Oliva, para apresentar a 
qualidade de um dos produtos ícones 
chilenos neste mercado. 

Condições climáticas e de 
solo similares às das bacias do 
Mediterrâneo são a base do setor 
oleícola chileno. As características 

geográficas únicas do Chile, junto 
com um longo desenvolvimento de 
políticas sanitárias, converteram o 
país numa ilha fitossanitária, livre de 
pestes e enfermidades. Praticamente 
toda produção chilena cumpre com os 
requisitos, para ser denominada como 
“extra- virgem”. 

E onde acreditamos que está a 
chave desta excelente relação? Em 
cada garrafa de azeite, se expressa 
uma parte do Chile e suas principais 
características: um produto de 
qualidade, de alto desenvolvimento 
tecnológico, de cuidado com o meio 
ambiente e a proteção de nossa 
terra, a alta preparação de nossos 
técnicos e profissionais, assim como 
o compromisso de oferecer em cada 
mesa do mundo, sabores únicos e 
inesquecíveis. O trabalho próximo, 
que agrega os produtores chilenos e os 
importadores brasileiros, tem feito essa 
relação muito frutífera. Um exemplo 
disso é a já confirmada participação 
do Chile na feira APAS Show 2019, 
que será realizada em maio deste ano. 
Já são vários, os exportadores chilenos 
de azeites que confirmaram sua 
participação, para essa nova edição da 
feira. 

Neste caso, o Prochile se converte 
numa ponte, que conecta ambos os 
lados. Exportadores e importadores 
estabelecem uma relação estreita, com 
o respaldo que podemos oferecer para 
todos os atores do mercado. 

Um azeite de qualidade não 
necessariamente tem que vir da 
Europa. Assim descobriram os 
brasileiros!O Chile pode ser uma 
excelente alternativa, muito além 
dos tradicionais produtores do velho 
continente. 

uM gRAnDE AnO PARA O 
ACEiTE DE OLivA ChiLEnO
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MaRìa juLia RiquELME
diretora ComerCial do proChile
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O ABACATE, niPO-BRAsiLEiRO

Guacamoles, saladas 
e outros pratos têm 
uma fruta saudável e 
sustentável produzida 
em Minas Gerais com 

a determinação da origem japonesa.
Determinação japonesa, abacates 

“mineiros”, comida saudável e um 
planeta mais sustentável. Todos esses 
são elementos presentes na fazenda do 
Grupo Tsuge, na região de São Gotardo, 
Minas Gerais.

É de lá que vem parte destas frutas que, 
hoje, despertam o interesse de chefs de 
cozinha, praticantes de uma alimentação 
saudável e aqueles que simplesmente 
gostam do sabor de abacate, guacamoles, 
saladas e muitas outras receitas.

A fazenda tem cerca de 700 hectares 
já totalmente dedicados ao abacate. A 
família Tsuge e outros 192 trabalhadores 
mantém um ciclo completo, que começa 
em estufas de mudas, plantio, colheita, 
embalagem e trasporte para o mercado 
interno brasileiro e também Espanha e 
Holanda. ”Tenho muito orgulho que 
nossos produtos levem saúde para as 

pessoas seja no Brasil ou no exterior 
e, também, sejam produzidos de 
maneira sustentável, seja ecológica ou 
socialmente”, afirma Paulo Tsuge, diretor 
do Grupo.

A produção do Grupo Tsuge tem pelo 
menos quatro certificações internacionais 
como a Global Gap (Boas Práticas para 
o mercado europeu), Rainforest Alliance 
(uma das certificações mais exigentes 
sobre sustentabilidade ambiental), 
HACCP (riscos críticos) e Grasp (boas 
práticas sociais).

Por exemplo, eles mantêm um 
laboratório para produção de um tipo 
de vespa (Trichogramma spp.) que 
substitui produtos químicos no combate 
à “broca do abacate”, principal praga 
para os abacateiros. Mais de 60% da 
safra já está utilizando dessa técnica e o 
desafio é tornar a propriedade totalmente 
orgânica.

Com cobertura de vegetação nativa 
acima do exigido por lei para proteção 
do Cerrado, a propriedade também usa 
tecnologias modernas em seu sistema de 
“embalagem”, além de muita criatividade.

Os abacates são colhidos com o apoio 
de um ônibus adaptado pelo patriarca 
da família, Sr. Naohito Tsuge, e levado 
para um armazém, onde eles são limpos, 
classificados, embalados e conservados 
em ambientes refrigerados e equipados 
com mecanização, softwares de gestão 
e Internet Coisas (IoT). ”A tradição de 
fazer as coisas com qualidade e da melhor 
maneira possível vem com a família desde 
o Japão. Meu avô já produzia frutas, 
verduras e legumes comercialmente antes 
de vir ao Brasil em 1954. Isso está com 
todos nós e em nossos produtos”, diz 
Paulo.

O Grupo Tsuge produz cinco 
variedades de abacate: abacate hass 
(avocado), fortuna, quintal, breda e 
margarida. O avocado, que faz parte da 
famosa receita mexicana - o guacamole, 
é menor e tem 10% menos calorias que 
os outros.

O abacate também tem aminoácidos 
em sua composição que o tornam 
um poderoso antioxidante. Portanto, 
sua ingestão regular ajuda a prevenir 
doenças como câncer e problemas 

cardiovasculares.
Além disso, é um alimento 

nutritivo (11 vitaminas e 14 minerais) 
e recomendado para antes e depois de 
práticas esportivas, como um isotônico 
natural. Eles até são classificados como 
afrodisíacos.

A descoberta desta fruta por chefs, 
atletas, clientes e famílias em geral 
ampliou a demanda internacional de 
mercados como Brasil, México e Estados 
Unidos, entre outros.

Mas, apenas o Brasil tem condições 
favoráveis para atender à crescente 
demanda externa, uma vez que os 
demais países quase não têm excedente 
de produção, nem mesmo área. O Brasil 
produziu 213 mil toneladas da fruta no 
ano passado.

“Não somos e não seremos os maiores 
do mercado, mas queremos ser os 
melhores. Por isso, estamos investindo em 
sustentabilidade, qualidade e tecnologia 
em toda a área de cultivo. Sempre foi 
assim, com meu avô, meu pai, meu tio 
e hoje em toda a nossa equipe “, conclui 
Paulo.
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No dia 7 de fevereiro, 
representantes do 
NESP reuniram-
se com o 
superintendente da 

APAS, Carlos Correa, para apresentar o 
projeto do Novo Entreposto de São Paulo, 
além de oferecer à entidade a colaboração 
para que o futuro empreendimento 
esteja alinhado aos principais desafios 

dos supermercadistas e seus clientes. 
“Queremos entender, pela ótica do 
comprador, os principais impedimentos 
que sofrem na relação com a Ceagesp 
e quais são os planos para um futuro 
próspero, inteligente e integrado do 
abastecimento de São Paulo”, explica o 
presidente do NESP, Sérgio Benassi.

Essa visão é compartilhada por Correa, 
que concorda ser preciso investir em toda 

a infraestrutura ao redor do novo espaço. 
Ele acredita que buscar uma alternativa 
que promova ganho de produtividade e 
diminuição de custos, mesmo que para 
isso haja mudança do local do entreposto, 
é positiva para o setor de varejo.

Ainda segundo o superintendente 
da APAS, o setor está preocupado com 
a transformação digital, guiada pela 
constante mudança do consumidor, 
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nOvO EnTREPOsTO DE sãO PAuLO E APAs
DEBATEM O fuTuRO DO ABAsTECiMEnTO

Durante o encontro, o novo entreposto De são paulo (nesp) e a associação 
paulista De supermercaDo (apas) Discutiram as novas tenDências Do 
abastecimento e como se preparar para as muDanças

O nEsP 
COnTinuA 
AvAnçAnDO!

que hoje exige produtos cada vez mais 
segmentados e práticos, fazendo com que 
o compromisso dos supermercadistas em 
questões como higienização e inovação 
sejam fundamentais. “Hoje, o setor 
supermercadista procura inovação. 
Por isso, é importante saber como o 
NESP pode contribuir com as nossas 
principais preocupações, otimizando o 
processo supermercadista e impactando 
positivamente o consumidor final”, 
afirma Correa.

Esses pontos são atendidos pelo 
NESP, cujo projeto foi elaborado 
por arquitetos experientes, guiados 
pelos permissionários (produtores e 
comerciantes), que são os profissionais 
que vivem o dia a dia do negócio. Além 
de inovador, o novo entreposto tem a seu 
favor a localização privilegiada e uma 
infraestrutura inspirada nos maiores 
mercados do mundo, características 
que o tornam a principal alternativa à 
CEAGESP.

“O NESP não é apenas um projeto 
arquitetônico. Ele vai revolucionar o 
abastecimento atual de São Paulo, pois 
irá abrigar novas tecnologias capazes de 
auxiliar na conservação e distribuição 
organizada das mercadorias, sendo parte 
essencial de um ecossistema sustentável 
que resultará em melhores produtos 
na mesa do consumidor”, completou 
Benassi.

Ao final da reunião foi cogitada 
a possibilidade do NESP fazer uma 
apresentação para os supermercadistas na 
próxima APAS Show - Feira e Congresso 
Supermercadista, onde poderão ouvir 
dos supermercadistas associados quais os 
maiores desafios do setor, e mostrar como 
o projeto do novo entreposto pode ajudá-
los.

A
pesar de o resultado no 
Chamamento Público 
ainda não ter saído, o 
NESP não interrompeu  
suas atividades e conti-

nuou cumprindo todas as etapas ne-
cessárias para se tornar o mais mo-
derno Entreposto do País. 
“Nós sofremos com a ineficiência da 
administração pública, por isso não 
vamos esperar as coisas acontece-
rem”, explica Sérgio Benassi, presi-
dente do NESP. “Nós somos uma 
iniciativa privada. Então, enquanto 
aguardamos o resultado, vamos con-
tinuar trabalhando e avançando com 
o projeto!”, completa.

O NESP continua participando do 
processo de Chamamento Público, 
feito pelo Governo do Estado de São 
Paulo, onde apresentou uma propos-
ta de Convênio, pois isso trará mais 
benefícios e segurança jurídica aos 
atuais permissionários do ETSP. 
O processo de Chamamento ainda 
não foi concluído, mas os últimos 
pronunciamentos feitos pelo Gover-
nador João Dória indicam que a de-
cisão será tomada ainda esse semes-
tre.
Desde que o Novo Entreposto foi 
idealizado, importantes conquistas 
foram alcançadas, como a inclusão 
do terreno onde ele será o construído 
em Zona Especial, trazendo inúmeros 
benefícios para o empreendimento; 
e a aprovação do Masterplan NESP, 
junto à prefeitura de São Paulo, au-
torizando o projeto arquitetônico. 
Atualmente, o NESP encontra-se na 
fase de licenciamento ambiental e de 
tratativas com órgãos públicos para 
acertar os últimos detalhes necessá-
rios para o início das obras, que de-
vem começar após o licenciamento.

espaço nesp



iMPACTO DA AgRiCuLTuRA DigiTAL nOs PEquEnOs PRODuTOREs

O
s pequenos pro-
dutores têm se 
tornado cada vez 
mais importante 
para a economia e 

tem um papel fundamental no de-
senvolvimento do setor no Brasil. 
Segundo Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), realizada pelo 
IBG, o número de produtores ru-
rais existentes no Brasil chegou a 
4,06 milhões no primeiro trimes-
tre de 2018.

O que significa que os produ-
tores rurais representam aproxi-
madamente 15% do número total 
de empreendedores existentes 
no país (27,31 milhões). Com esse 
crescimento, cresce também a 
busca de investimento por tec-
nologias da informação.

A proliferação de plataformas 
digitais e a introdução de novas 
técnicas está modificando signifi-
cativamente as relações entre os 
produtores rurais e consumido-
res, além de impactar na qualida-
de da lavoura. Essa transforma-
ção nas relações entre produtores 
e consumidores não só influencia 

na produção, como também dá 
origem a novos negócios e opor-
tunidades.

Algumas startups e empresas 
de tecnologia, estão invadindo o 
campo com soluções para incre-
mentar a renda das propriedades 
rurais, com novas ferramentas 
de gestão e redução de custo. 
Dentre elas, podemos destacar a 
Agrosmart, plataforma de agri-
cultura digital líder da América 
Latina.

O sistema proporciona uma 
economia de até 60% no uso da 
água e 30% no uso da energia 
necessária para a irrigação de 
lavouras, impactando considera-
velmente os lucros e otimizando 
os recursos naturais.

Por meio de sensores em 
campo, imagens de satélite e 
processamento de dados, gera 
recomendações e relatórios ao 
produtor com mais flexibilidade 
para o produtor rural, que con-
segue se manter conectado com 
sua plantação e, ainda assim, re-
alizar outras tarefas, já que não é 
necessário estar 100% do tempo 
no campo.

A novidade, válida para as apólices de 
BB Seguro Agrícola, BB Seguro Agrícola 
Faturamento e Penhor Rural, dará aos 
clientes a possibilidade de comunicar 
o sinistro e acompanhar todas as etapas 
do processo em tempo real, serviços que 
anteriormente só podiam ser feitos por 
meio da Central de Relacionamento. 
Além disso, o envio da documentação 
também poderá ser feito no momento do 
comunicado. 

Tudo de forma eletrônica. Essa solução 
faz parte da estratégia de transformação 
digital da seguradora e uma das entregas, 
dentre diversas outras em andamento, 
cujo o foco é aprimorar a experiência do 

cliente e trazer mais agilidade e eficiência 
à operação.

 “Nosso papel é sempre se colocar no 
lugar do cliente e trazê-lo para o centro 
das soluções desenvolvidas em conjunto 
com Negócio e Tecnologia. O cliente se 
beneficia com processos mais simples, 
rápidos e cômodos e, a empresa, com 
toda a transformação que os processos 
trazem, sobretudo a cultural”, afirma 
Marcelle Toscano, gerente executiva de 
Transformação Digital e Inovação da 
Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

 A funcionalidade está disponível 
no aplicativo institucional do Banco do 
Brasil e é compatível com plataformas

Após investimento feito pelo banco 
BTG Pactual na Agronow, plataforma 
online que oferece monitoramento de 
lavouras, adquirindo uma participação 
minoritária do capital da startup que 
agora espera se consolidar como uma 
AgFintech, com grandes expectativas de 
uma nova etapa para a empresa, posição 
firmada pela entrada do BTG Pactual 
para análise de crédito, como cliente, e 
agora também como investidor.

A partir disso, a companhia espera 
desenvolver soluções para análises 
macrorregionais, internacionais e de 
processos de crédito, por meio de 
pesquisas e muito trabalho, para criar 

um “Índice Agronow” de produtividade, 
se tornando referência em informação e 
análise territorial.

A empresa baseia-se em uma 
ferramenta online capaz de medir a 
produtividade de áreas agrícolas de 
qualquer tamanho em um clique. A 
metodologia única, que utiliza algoritmo 
próprio e imagens de satélite com bandas 
termais, é o trunfo da Agronow para 
atrair grandes players do mercado nos 
mais variados setores. Entre os clientes 
atendidos, estão empresas como o 
próprio BTG Pactual, FMC, UON, EAT, 
Qualicitrus, Nova Agri, ForQuimíca e 
Netafim.

CLiEnTE BB sEguROs AgORA PODE 
nOTifiCAR sinisTROs RuRAis viA 
APLiCATivO

AgROnOw PLAnEJA ExPAnsãO E 
COnsOLiDAçãO nO MERCADO APós 
invEsTiMEnTO DO BTg PACTuAL
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A importação do 
camarão (da espécie 
Litopenaeus vannamei) 
originária do Equador 
foi liberada pelo 

presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, no final de 
dezembro de 2018. 

A prática tinha sido suspendida pela 
Ministra Carmen Lucia, Ex-Presidente 
do STF, em função do pedido do Estado 
de Maranhão, em maio de 2017. 

Contudo, o ingresso do camarão 
equatoriano ao mercado brasileiro foi 
interrompido pela primeira vez em 1999, 
devido às questões sanitárias. Porém, até 
2012 no Brasil não houve conclusão dos 
estudos técnicos. 

Em 2017 existiu um acordo entre 
os países, que permitiu o ingresso do 
crustáceo, mas ele foi rapidamente 
barrado pela decisão do STF. 

A decisão do ministro Toffoli, 
sustentada em relatórios técnicos das 
autoridades sanitárias do Ministério da 

CAMARãO DO 
EquADOR vOLTA 
AO BRAsiL 

Agricultura, conclui que os argumentos 
apresentados pelos produtores do Estado 
de Maranhão não têm nenhum apoio 
técnico e que o camarão equatoriano é 
um produto inócuo. 

Além disso, sugere que a medida 
constitui uma restrição injustificada ao 
comercio internacional, por conseguinte 
estaria vulnerando o Acordo de Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) da 
Organização Mundial do Comércio que 
o Brasil faz parte.  

Equador é um dos maiores 
exportadores de camarão do mundo. 
O produto chega aos mercados cujas 
exigências sanitárias são ainda mais 
rígidas do que as brasileiras, como 
Estados Unidos, Espanha, França, Itália, 
Japão, China, etc. 

Danilo Albán Flores, Diretor do 
Escritório Comercial do Equador no 
Brasil (São Paulo), informou ao Jornal 
Entreposto que a decisão do STF confirma 
que o camarão equatoriano e um produto 

inócuo e de ótima qualidade, aquilo é 
reconhecido no mundo todo.

Nosso objetivo não é fazer 
concorrência ao produtor local, o Brasil é 
um país muito grande, tem mais de 200 
milhões de consumidores, no entanto, o 
consumo médio é muito baixo devido à 
falta de oferta, portanto, há um grande 
espaço vazio que o produtor local não 
consegue preencher; nosso camarão é 
diferente e destina-se a um segmento 
específico. 

Temos certeza que o ingresso do 
camarão equatoriano não afetara ao 
produtor local, ao contrario simplesmente 
beneficiara ao consumidor final que vai 
achar mais oferta no mercado.

Atualmente, nós contamos com uma 
listagem de empresas equatorianas que 
já obtiveram o Dipoa e o Rótulo para 
exportar camarão ao Brasil, e estamos 
trabalhando ativamente providenciando 
a informação às empresas importadoras 
brasileiras. Também oferecemos apoio 
àqueles que têm interesse em visitar 
as plantas criadoras de camarão para 
constatar a eficiência e cuidado do 
processo do cultivo.

Acreditamos que este processo que 
levou vinte anos valeu muito o esforço, 
estamos acompanhando alguns negócios 
que estão sendo concretados, e esperamos 
que logo mais possamos encontrar na 
CEAGESP camarão equatoriano para os 
consumidores que moram em São Paulo. 
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diretor do esCritório ComerCial do 
equador no Brasil



Máquinas E EquipaMEntos 
na MoviMEntaçÃo dE caRgas

A Ceagesp possui um es-
paço de mais de 700 
mil metros quadrados, 
onde mais de 3 mil em-
presas atacadistas e va-

rejistas movimentam, anualmente, mais 
de 3 milhões de toneladas de produtos 
hortifrutigranjeiros. 

Quem já teve a oportunidade de co-
nhecer a maior Central de abastecimento 
da América Latina, sabe do fluxo intenso 
e constante de mercadorias. 

Em um dia normal de atividade, se-
gundo a Companhia, trafegam mais de 
10 mil caminhões carregados de alimen-
tos. Sendo que o abastecimento precisa 
ser realizado, em pouco tempo, seja do 
veículo até a empresa, ou vice-versa. 

Para garantir a qualidade do produto, 
para que eles não sejam danificados no 
manuseio, algumas máquinas e equipa-
mentos conseguem realizar essa operação 
de maneira eficaz. Garantindo, assim, 
uma produtividade maior para o estabe-

lecimento, quanto ao comprador.
Antes de qualquer coisa, é necessá-

rio realizar um planejamento estratégico 
e isso envolve todo o ramo da logística. 
Cada empresa da Ceagesp está localizada 
em pontos diferentes, dependo da dis-
tância do caminhão e a altura do box, por 
exemplo, do local de armazenamento, a 
empilhadeira pode ser uma das melhores 
opções para o transporte de cargas.

De acordo com Celso Kondo, sócio 
diretor da empresa Comércio de Frutas 
Kondo, devido à construção de um me-
zanino houve a necessidade urgente de 
um auxílio extra para erguer os pallets 
para a parte superior da loja. Nesse caso 
o empresário recorreu ao uso de empi-
lhadeiras.  

“Procuramos um equipamento de 
boa qualidade operacional, durável, com 
mobilidade em espaços mais restritos e 
acima de tudo, que fosse fácil de operar. 
O trabalho da máquina atende bem às 
nossas necessidades, o consumo de com-

bustível não é alto, acho que os varejistas 
do nosso setor deveriam utilizar empi-
lhadeiras como essa”, destaca Celso.

Já no caso da empresa FrutaMina, 
por exemplo, devido ao aumento da de-
manda dos produtos movimentados no 
Entreposto paulistano, optou por pos-
suir uma empilhadeira própria. Sendo 
que antes, o estabelecimento utilizava, 
máquinas de terceiros.

Algumas empresas localizadas, no 
pavilhão MFE-B, possui o estoque, mui-
tas em câmaras frias, na parte de cima 
do estabelecimento. Para que a merca-
doria seja transportada, nesse caso, a 
empilhadeira elétrica patolada é muito 
utilizada já que ela chega a alcançar al-
turas de mais de 5 metros. A fabricante 
Paletrans garante que esse modelo de 
operação é muito segura e não neces-
sitam de cursos e certificações para o 
seu manuseio.

Dentro dos pavilhões da Ceasa de 
São Paulo, onde as empilhadeiras não 

conseguem trafegar, devido ao espaço e 
o fluxo constante de pessoas, as merca-
dorias são transportadas por paleteiras 
até os boxes. O manuseio desses equi-
pamentos é simples e também não há 
necessidade de curso para operá-los. O 
operador consegue movimentar uma 
carga grande de uma só vez.

Outro fator de extrema impor-
tância é a maneira como o produto é 
transportado. 

Recentemente, no dia 21 de no-
vembro do ano passado, aconteceu a 
54ª Reunião Ordinária Câmara Seto-
rial da Cadeia Produtiva de Hortaliças. 
E uma das etapas de trabalho já reali-
zadas foi a verificação da possibilidade 
de empilhamento de caixas de dife-
rentes matérias primas. Isso porque, a 
embalagem deve ser um instrumento 
de proteção, movimentação, identi-
ficação do produto e do seu respon-
sável, rastreabilidade e exposição do 
produto.
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anuaLMEntE, sÃo MoviMEntadas 
Mais dE 3 MiLhõEs dE tonELadas dE 
pRodutos na cEasa dE sÃo pauLo 

 De acordo com uma pesquisa re-
alizada pela World Industrial Truck 
Statistics (WITS - Estatística Mun-
dial de Equipamentos Industriais), 
os equipamentos com propulsão 
elétrica ocupam 62% da comercia-
lização mundial, alcançando 84% 
no mercado Europeu. No Brasil, 
apenas nos primeiros cinco meses 
de 2017, comparado com o mesmo 
período de 2016, a comercialização 
das empilhadeiras elétricas alcan-
çou 60% das vendas totais de má-
quinas de movimentação e arma-
zenagem.
“O consumo de empilhadeiras elé-
tricas já é uma tendência na Euro-
pa e tem ganhado força no Brasil. 
Esse crescimento é decorrente da 
procura das companhias por al-
ternativas que diminuam custos 
e aumentem a produtividade”, 
descreve Joaquim Costa, Gerente 
Comercial da Somov, empresa do 
Grupo Sotreq, especializada na co-
mercialização, aluguel e manuten-
ção de empilhadeiras das marcas 
Hyster e Yale.
Outro motivo é a procura por alter-
nativas mais sustentáveis, já que 
os modelos à combustão usam 
combustíveis como GLP, diesel ou 
gasolina que emitem poluentes 
prejudiciais ao meio ambiente e 
não são aconselhadas para a utili-

zação em ambientes internos.
“Com a nova regulamentação so-
bre emissão de gases poluentes, 
as elétricas se destacaram por 
funcionar à bateria e, comparadas 
com as empilhadeiras de combus-
tão interna, conseguem reduzir em 
100% a produção de poluentes”, 
acrescenta Costa.
As empilhadeiras elétricas causam 
menor produção de ruídos duran-
te a operação, são mais compactas 
e possuem alto grau de giro den-
tro do seu eixo, o que as tornam 
ideais para a movimentação de 
cargas em locais apertados, como, 
por exemplo, os equipamentos re-
tráteis para uso em corredores es-
treitos.
“O preço das elétricas é um pou-
co mais elevado, porém, depen-
dendo do cliente, o retorno do 
investimento pode ser obtido 
em pouco tempo. Isso é possível 
porque além da ausência de gas-
tos com combustível é menor a 
necessidade de manutenção, já 
que é feita apenas a preventiva 
durante o período considerado, 
ou seja, não tem a vela, o óleo e 
outros itens para substituir, sen-
do eles comuns nos motores a 
combustão”, descreve Bruno Al-
meida, Coordenador de Produtos 
da Somov. 

eMPIlHAdeIRAs eléTRIcAs já é UMA 
TeNdêNcIA 

A expansão da economia está 
fazendo subir as vendas de má-
quinas no País. Prova disso é 
o desempenho da subsidiária 
brasileira da gigante alemã Jun-
gheinrich, uma das três maiores 
fabricantes de empilhadeiras do 
mundo, com faturamento de € 
3,8 bilhões no ano passado. 
A companhia fica atrás apenas da 
japonesa Toyota e da compatrio-
ta Kion, em receita. 
Na contramão da crise que pre-
judicou a economia e os investi-
mentos, ela turbinou as vendas 
em cerca de 20%, puxadas pelo 
aumento da demanda por veícu-

los 100% elétricos, que passaram 
de 8% para 17% das vendas da 
marca. 
“A procura foi surpreendente, 
especialmente quando compara-
mos com o desempenho geral da 
economia”, afirma o executivo Vi-
gold Georg, presidente na Améri-
ca Latina. 
“Acredito que 2019 será um ano 
ainda melhor, já que setores im-
portantes como o e-commerce, 
as redes de atacarejo, os labora-
tórios farmacêuticos e as grandes 
fabricantes de bebidas projetam 
aumento de vendas e de produ-
ção.”

seTOR AqUecIdO MOvIMeNTA veNdAs de 
eMPIlHAdeIRAs NO PAís
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JE - vocês possuem máquinas, 
tanto elétricas quanto a combus-
tão. Existe uma diferença de de-
sempenho entre elas?
Martin Ochsenhofer - Historica-
mente o mercado brasileiro utiliza 
mais empilhadeiras a combustão. 
Entretanto, esta barreira cultural 
tem sido derrubada e progressiva-
mente as empresas percebem os be-
nefícios oferecidos pelos equipa-
mentos elétricos, especialmente no 
que diz respeito ao seu baixo custo 
operacional, ergonomia, flexibilida-
de e por poderem trabalhar tanto em 
áreas internas quanto externas. Via 
de regra, empilhadeiras contraba-
lançadas elétricas podem substituir 
tranquilamente uma empilhadeira a 
combustão. No entanto, em opera-
ções com pisos muito acidentados 
ou com subidas em rampas mais 
acentuadas, os modelos a combus-
tão ainda apresentam desempenho 
superior.

JE - Além de empilhadeiras, quais 
são outros equipamentos que a 
Toyota fornece para o transporte 
de mercadorias?
Martin Ochsenhofer - A Toyota 
possui um portfólio extremamente 
completo com soluções para as mais 
diversas necessidades da indústria. 
Além de empilhadeiras, fornecemos 
equipamentos inclusive mais vanta-
josos quando se trata de transporte 
de mercadorias: como rebocadores 
–elétricos e a combustão, para uso 
em áreas internas ou externas – e 
transpaleteiras de altas capacida-
des com operador embarcado. Além 
disso, oferecemos também equipa-
mentos autônomos ou semiautôno-
mos, atendendo a qualquer tipo de 
aplicação.

JE - qual é o último lançamento 
que a empresa está fornecendo 
ao mercado?
Martin Ochsenhofer - Dentre 

as principais tecnologias, cabe um 
destaque aos sistemas de teleme-
tria e gerenciamento de frota, como 
o I_Site, desenvolvido pela própria 
Toyota Material Handling, que per-
mite o controle dos equipamentos 
e o seu gerenciamento remoto, com 
interface através de um sistema 
WEB-based, acessível de qualquer 
computador ou smartphone co-
nectado à internet. Com funções de 
detecção de impactos, controle de 
acesso dos operadores, intensidade 
de uso dos equipamentos, monito-
ramento das baterias, entre outros, 
o sistema proporciona não somente 
um menor custo operacional, mas 
também maior segurança e produti-
vidade aos usuários. 
Também estão disponíveis os equi-
pamentos com baterias de íons de 
Lítio (Li-ion) que, graças à sua capa-
cidade de serem carregadas rapida-
mente e de forma parcial durante os 
intervalos disponíveis na operação, 

permitem que seja utilizada somen-
te uma bateria por equipamento, 
inclusive para trabalho em três tur-
nos a depender do caso, eliminando 
o espaço necessário para salas de 
carga de bateria. Além disso, esta 
tecnologia proporciona uma vida 
útil até quatro vezes maior do que 
baterias convencionais de chumbo-
-ácido, não necessitam de manuten-
ção e tem uma eficiência energética 
cerca de 30% maior. Baterias Li-ion 
possuem uma capacidade energé-
tica extremamente alta e, devido à 
sua complexidade, a Toyota Mate-
rial Handling só utiliza baterias de 
desenvolvimento próprio, as quais 
seguem o Sistema Toyota de Pro-
dução (TPS) e atendem as normas 
internacionais de segurança.

JE - hoje, a Toyota possui algumas 
formas de financiamento para 
que o empresário possa adquirir 
novos equipamentos?



17www.eNTRePOsTONews.cOM.bR | fEVEREIRO/ 2019   I  eNTRePOsTO  

sandro gianello - Sim, a Toyo-
ta Empilhadeiras indica, através de 
instituições financeiras parceiras e 
para toda a linha de equipamentos 
comercializados no Brasil, opções de 
financiamento que torna ainda mais 
atraente a aquisição de equipamen-
tos novos, independente da natureza 
de operação de nossos clientes. Para 
maiores informações, sugerimos 
uma visita ao nosso site ou o contato 
com um de nossos vendedores.

JE - Em relação às vendas, como 
foi o desempenho na comerciali-
zação das empilhadeiras no ano 
de 2018 e qual a expectativa para 
o ano de 2019?
sandro gianello - O ano de 2018 
foi o mais marcante em termos de 
recuperação, embora o tamanho do 
mercado pré-crise ainda não tenha 
sido retomado. Já se pode dizer que 
o cenário é bastante animador e oti-
mista em geral para 2019 e adiante. 

Vários projetos industriais, de logís-
tica e infraestrutura em geral estão 
sendo desengavetados. O humor e 
a confiança do mercado começam a 
refletir positivamente no negócio de 
máquinas e soluções integradas de 
movimentação de materiais. Espera-
mos que tal tendência realmente se 
confirme.

JE - vocês participam de feiras, 
como por exemplo a APAs e para 
este ano, tem alguma prevista?
sandro gianello - As feiras seg-
mentadas, como praticamente todas 
as áreas do mercado, sofreram muito 
com a crise e, naturalmente, os in-
vestimentos foram bastante reduzi-
dos em eventos. A Toyota Empilha-
deiras está considerando participar 
de feiras dos principais segmentos 
dos nossos mercados-alvo, inclusive 
feiras voltadas ao segmento varejista 
e atacadista.

JE - Para o manuseio, em relação à 
segurança, existe um treinamen-
to que a Toyota oferece?
Rafael gimenes Teles - A Toyota 
oferece o treinamento Operação Se-
gura, teórico, a clientes que adqui-
rem equipamentos novos e também 
para os que possuem contrato de 
serviços. Abrange os equipamen-
tos elétricos e a combustão. Nele, 
os seguintes tópicos são abordados: 
História da Toyota, conceitos bási-
cos (estabilidade da empilhadeira, 
capacidade de carga e centro de car-
ga), diferenciais dos equipamentos 
Toyota (principalmente com relação 
aos sistemas de segurança), dicas de 
operação e manutenção e como con-
tribuir diariamente para uma opera-
ção segura.

JE - A Ceagesp transporta merca-
dorias que saem dos caminhões 
até as lojas através de empilha-
deiras e carregadores. Pratica-

mente, máquina vs homem. na 
sua concepção, qual a vantagem 
isso traz para uma empresa?
sandro gianello - A mecanização 
do trabalho de elevação e armaze-
namento de cargas, sempre traz inú-
meros benefícios, tais como: ganho 
em produtividade, agilidade, confia-
bilidade, segurança, entre outros. A 
não aplicação de força humana di-
reta nestas atividades certamente 
evita diversos problemas de saúde, 
lesões por esforços repetitivos, afas-
tamentos e acidentes. Além disso, 
esta mão-de-obra pode ser aplicada 
a funções mais estratégicas voltadas 
para a atividade-fim do negócio do 
cliente. 
Podemos dizer também que há uma 
tendência irreversível na mecaniza-
ção da movimentação de materiais 
e produtos, não apenas em grandes 
operações industriais, mas também 
em todos os setores da cadeia pro-
dutiva.

jE ENTREVISTA REpRESENTANTES DA 
EMpRESA  TOyOTA EMpIlhADEIRAS

 A mecanização do 
trabalho de elevação e 

armazenamento de cargas, 
sempre traz inúmeros 

benefícios, tais como: ganho 
em produtividade, agilidade, 
confiabilidade, segurança, 

entre outros
Sandro Gianello, 

Gerente de Marketing 

 Além de empilhadeiras, 
fornecemos equipamentos inclusive 
mais vantajosos quando se trata de 

transporte de mercadorias

Martin Ochsenhofer , 
Engenheiro de produto

entrevista



A recente decisão do governo do 
Estado de São Paulo de não cobrar ICMs 
das frutas e hortaliças minimamente 
processadas tem uma longa história. Em 
agosto de 2013 os técnicos da CEAGESP 
do Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento enviaram uma proposta 
de mudança do Anexo I do Artigo 36 do 
Regulamento do ICMS de São Paulo. 
O deputado Junji Abe promoveu uma 
reunião na Câmara Federal para tratar 
do assunto, com a participação de um 
representante da CEAGESP.

Novas preocupações surgiram – a 
cobrança de ICMs de minimamente 
processado, mas também de coco seco e 
alho-poró.

No final de 2018 foi encaminhado um 
relatório do problema ao então Secretário 
de Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo, Francisco Jardim. Ele entrou em 
contato com a Secretaria da Fazenda, 
então comandada por um agrônomo 
e a solução começou a se concretizar 
e resultou no Decreto Nº 64.098 de 
29 de janeiro de 2019 que `Introduz 
alterações no Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – 
RICMS´, que em seu  Artigo 1º estende 
a isenção de ICMs para os produtos 
relacionados nos incisos I a VIII e X a 
XII, aplica-se a isenção ainda que tenham 
sido ralados, cortados, picados, fatiados, 
torneados, descascados, desfolhados, 
lavados, higienizados, embalados ou 
resfriados desde que não cozidos e não 
haja adição de quaisquer outros produtos 
que não os relacionados. Tratando-se de 
produtos resfriados, o benefício somente 
se aplica nas operações internas.

O produtor e comerciante que 
quiserem se beneficiar das determinações 
legais precisam consultar com cuidado 
o Anexo I do Artigo 36 do RICMs 
– Regulamento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria e o Decreto 
64.098 de 29 de janeiro de 2019 do 
Governo do Estado de São Paulo.

As mudanças atuais ainda não 
atenderam a todas as demandas feitas 

em agosto de 2013. A cobrança de ICMs 
sobre o alho-poró e o coco seco não foram 
solucionadas. 

O ICMs é cobrado do alho-poró 
porque ele não consta da lista de hortaliças 
do Anexo I e o seu nome começa com 
alho que paga ICMs. 

Outras alterações do Anexo I do 
RICMS precisam ser feitas:

1ª - Alterar o termo ‘hortifrutigranjeiros’ 
para ‘produtos hortícolas frescos íntegros 
ou minimamente processados’, já que 
as frutas e hortaliças minimamente 
processadas são vegetais que passaram por 
alterações físicas, mas mantêm o estado 
fresco e metabolicamente ativo, ou seja, 
têm a mesma natureza e finalidade que os 
produtos hortícolas íntegros (Artigo 36 
do Anexo I do Regulamento do ICMS de 
São Paulo).

2ª. Substituição da lista de produtos 
hortifrutigranjeiros, pelo conceito de 
produtos hortícolas frescos íntegros ou 
minimamente processados, como segue: 
‘Os produtos hortícolas frescos englobam 
frutas, hortaliças, flores, plantas 
ornamentais, condimentos e plantas 
medicinais, consumidos e utilizados 
frescos e metabolicamente ativos’. (Artigo 
36 do Anexo I do Regulamento do ICMS 
de São Paulo)

A justificativa para essa alteração está 
no fato de que a grande diversidade de 
produtos é uma das características que 
diferencia a horticultura e que torna 
impossível a listagem completa dos 
produtos comercializados. A ausência, 
na lista, de menção a um dado produto 
acarreta a injusta presunção de que ele 
não está isento de ICMS. Esse é, por 
exemplo, o caso que ocorre com o alho, 
uma hortaliça bulbo utilizada como 
condimento. O Brasil está como outros 
países grandes produtores de alho, sendo 
esmagado pela concorrência chinesa. 
Hoje, apesar de sua qualidade muito 
superior, o alho brasileiro só consegue 
abastecer trinta e três por cento do 
consumo nacional e, ainda assim, não 
está isento do ICMS. Outro exemplo é 
o que ocorre com a ausência das plantas 

ornamentais na lista, o que faz com que 
as flores sejam isentas, mas não as plantas 
ornamentais. Flores e plantas ornamentais 
não podem, por justiça, serem diferentes 
perante o fisco: têm a mesma natureza e 
finalidade.

Não haverá jamais a possibilidade de 
que uma lista se pretenda completa: há 
centenas de espécies de vegetais hortícolas 
e a cada ano, como consequência da 
tendência à sofisticação da alimentação 
e ainda da globalização dos costumes 
alimentares, várias espécies são 
incorporadas ao mercado.

3ª - Retirada do artigo, que trata da 
maçã e da pera (Artigo 140 do Anexo I 
do Regulamento do ICMS de São Paulo).

O Brasil é um grande produtor e 
exportador de maçã e a sua produção 
abastece noventa e cinco por cento do 
consumo brasileiro. A produção de pera 
no Brasil vem crescendo em São Paulo e 
nos estados do sul do Brasil. A pera e a 
maçã de produção nacional não devem, 
por justiça, ser tratadas diferentemente 
dos outros produtos hortícolas: essas 
espécies têm, do mesmo modo, a mesma 
natureza e finalidade que as demais frutas. 

4ª Alteração da definição de 
industrialização para ‘industrialização, 
qualquer operação que modifique a 
natureza, o funcionamento, o acabamento, 
a apresentação ou a finalidade do produto 
ou o aperfeiçoe para o consumo, exceto 
para os produtos hortícolas frescos 
minimamente processados (Item I do 
Artigo 4º do Regulamento do ICMS de 
São Paulo).

5ª Criação de um artigo que trata da 
isenção de ICMS para o ovo

Na redação atual o ovo consta do 
Artigo 36 do Anexo do RICMS SP, item 
IX.  A mudança de ‘hortifrutigranjeiros’ 
para ‘produtos hortícolas frescos íntegros 
ou minimamente processados’, exige um 
tratamento separado para o ovo.

Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP

Fevereiro de 2019
Maiores informações 11 36433825/ 

36433890
cqh@ceagesp.gov.br

fRuTAs E hORTALiçAs fREsCAs E O iCMs

O Ceasa de São Paulo, Entre-
posto Terminal de São Paulo da 
CEAGESP, é famoso pela sua di-
versidade e pela qualidade das 
suas frutas e hortaliças. Os com-
pradores precisam de um local 
que possa fornecer toda a diver-
sidade de produtos. Aqui encon-
tramos compradores de todo o 
Brasil. 
O Sistema de Informação de 
Mercado da CEAGESP registra 
a origem, o volume e o destino 
no mercado de cada produto. 
Uma cópia de cada nota fiscal é 
recolhida na portaria e vai para 
a SEDES – Seção e Economia e 
Desenvolvimento para ser regis-
trada. O serviço de ‘Cotação de 
Preços da CEAGESP’ monitora 
o preço praticado do atacado 
para o varejo e o publica na in-
ternet todos os dias a partir das 
18 horas do mesmo dia. São le-
vantados os preços diários de 
377 frutas e hortaliças (legumes, 
diversos e verduras), 59 flores e 
plantas ornamentais, 64 pesca-
dos.
O abastecimento de mais de três 
milhões de toneladas exigiu o 
fornecimento de 1416 municí-
pios, 24 estados e 23 diferentes 
países. O Estado São Paulo é res-
ponsável pela maior parte do vo-
lume (57%), seguido por Minas 
Gerais (8%), Bahia (7%), outros 
países (4%, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Pernam-
buco, Goiás e outros estados. 
Recebemos 134 mil toneladas 
de produtos importados, princi-
palmente Argentina (33%), Chile 
(22%), Espanha (18%), Portugal 
(11%), Itália (5%), Uruguai (5%), 
Holanda (2%) e China (2%). Os 
outros países, entre eles Vietnã, 
Emirados Árabes, Israel e irã, ti-
veram menos que 1% de partici-
pação.
Recebemos produtos de 490 
dos 645 municípios paulistas, 
sendo que 365 municípios en-
viam frutas, 124 diversos, 309 
legumes, 79 flores, 64 pescados 
e 127 verduras.
A grande diversidade de origens 
e de produtos faz com que o Ce-
asa de São Paulo seja um local 
ideal de acompanhamento do 
desempenho da produção e da 
comercialização, de compreen-
são dos sue principais problemas 
e desafios e ainda de implemen-
tação das mudanças necessárias 
em toda a cadeia.

dIveRsIdAde de 
ORIgeNs eM 2018

cqh

cLáudio inFoRzato FanaLE
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O nordeste brasileiro 
é referência na 
qualidade da 
produção da uva de 
mesa. Entretanto, a 

baixa precipitação da região demanda dos 
produtores um manejo de alta tecnologia 
para alcançar aspectos visuais exigidos 
pelos mercados consumidores, como 
coloração e tamanho uniformes, além de 
consistência da baga e sabor.

Em um dos principais polos nacionais 
deste cultivo, a cidade de Petrolina 
(PE), o agricultor Fabio Passos utiliza 
soluções naturais - à base de nutrientes, 
aminoácidos e extratos vegetais – em 
todo o ciclo produtivo visando melhorar 
a qualidade do produto para exportação. 
“A fruta produzida com o auxílio dessas 

ferramentas tem apresentado melhor 
uniformidade de produção e qualidade 
superior”, afirma. Atualmente, cerca 
de 20% da sua produção segue para o 
mercado externo.

De acordo com o engenheiro 
agrônomo Marcos Revoredo, gerente 
técnico da Alltech Crop Science, ao 
longo do desenvolvimento, a videira 
pode passar por estresses ambientais 
devido ao clima, por isso é importante 
manter a planta sempre bem nutrida. “É 
preciso atenção desde a adubação de solo 
até complementações foliares. Por meio 
da aplicação de nutrientes combinados 
com aminoácidos é possível melhorar 
a eficiência da absorção e as condições 
para que o vegetal suporte variações 
climáticas”, explica.

MAnEJO ADEquADO COnTRiBui 
PARA visuAL ATRAEnTE DA uvA

De acordo com o 
artigo  3º   da Lei 
nº 11.346, de 15 de 
setembro de 2006, a  
“Segurança alimentar 

e nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer 
o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis.”

Mas a FAO estima que, no âmbito 
mundial, entre 40 e 50% das raízes, 
frutas, hortaliças e sementes oleaginosas, 
20% da carne e produtos lácteos e 35% 
dos peixes são desperdiçados. Calculando 
que esses alimentos seriam suficientes 
para alimentar dois bilhões de pessoas.

As perdas se referem à diminuição 

uPCyCLing – uMA 
nOvA TEnDênCiA 
susTEnTávEL

da massa disponível de alimentos 
para o consumo humano nas fases de 
produção, pós-colheita, armazenamento 
e transporte. 

O desperdício de alimentos está 
relacionado com as perdas derivadas da 
decisão de descartar alimentos que ainda 
têm valor e se associa, principalmente, 
ao comportamento de todos os elos 
da cadeia de produção de alimentos, 
incluindo os consumidores.

Muitos esforços na prevenção de 

desperdício de alimentos buscam resolver 
um descompasso entre oferta e demanda; 
ou seja, levar o excesso de comida para 
pessoas carentes que, de outra forma, não 
conseguiriam obtê-lo. 

Mas redirecionar a comida, isto é, 
transformar produtos que, de outra 
forma, seriam jogados em outra coisa - é 
outra abordagem.

E essa nova abordagem tem sido o 
upcycling,  uma tendência que surgiu 
como inovação, para suprir a necessidade 

de ser sustentável.
O Upcycling, também pode ser 

definido como reutilização criativa,  
o processo de transformação de 
subprodutos, resíduos, produtos inúteis 
ou indesejados em novos materiais ou 
produtos de melhor qualidade ou com 
maior valor ambiental.

A tendência do upcycling, termo 
resultante da junção de “up” com 
“reciclagem”, significa gerar novos 
usos para matérias-primas ou partes 
de alimentos que acabariam sendo 
descartadas na cadeia produtiva. 

O Upcycling é um exemplo para a 
minimização de desperdícios e redução 
do impacto ambiental gerado pelo 
descarte de alimentos, gerando receita 
para o que seria lixo e atendendo aos 
anseios do mercado consumidor por 
produtos diferenciados e sustentáveis. 

Alguns exemplos sobre o que está 
sendo feito no mundo chamaram nossa 
atenção como, por exemplo, uma startup 
brasileira que pensou em uma forma de 
acabar com o desperdício do descarte 
de frutas e legumes fora de padrões 
(aproximadamente 10% da produção), 
comprando essas frutas e vegetais 
diretamente de pequenos produtores, e 
vendendo-os por meio de uma loja online. 
A “Fruta Imperfeita” vende diversos tipos 
de cestas com frutas e/ou vegetais. 

O conteúdo da cesta varia a cada 
semana, sendo que a empresa trabalha 
com uma gama de 14 vegetais e frutas.

dRa. MaRia FERnanda FuRquiM 
proFessora universitária Faagroh, 
graduação em agronegóCios

A produção brasileira 
de grãos do período 
2018/2019, segundo o 
levantamento realizado 
pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab) no 
dia 12 de fevereiro, deve alcançar 234,1 
milhões de toneladas. 

Se comparado com a safra passada, 
o crescimento deverá ser de 6,5 milhões 
de t, o que representa um volume 2,8% 
superior. O incremento de 910,5 mil 
hectares, ou 1,5% a mais em relação com 
a safra 2017/18, também contribuiu para 
os 62,6 milhões de hectares estimados 
para a área plantada.

Segundo o levantamento, a 
produtividade supera a marca positiva 
anterior, mesmo em meio à falta ou 

ocorrência de chuvas pontuais, além da 
incidência de temperaturas elevadas em 
algumas regiões de maior produção. 

O grau de eficiência produtiva média 
do país deve passar dos 3.692 para 3.738 
kg/ha. 

Também novas áreas foram 
incorporadas ao processo produtivo 
em detrimento de outras culturas. A 
estimativa é de aumento de 27,9% na 
produção e 33% na área. Com isso, os 
números estão em 3,8 milhões toneladas e 
1,6 milhão de hectares, respectivamente.

A leguminosa deve reduzir 3,3%, 
atingindo 115,3 milhões de toneladas, 
mas com aumento na área de 1,9%. O fator 
responsável é a redução da produtividade, 
ocasionada por adversidades climáticas 
em alguns estados.

COnAB REgisTRA sAfRA DE 234 
MiLhõEs DE T DE gRãOs
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A fEiRA DE R$ 1 BiLhãO

Foram surpreendentes 
em todos os aspectos 
os resultados da 
FETRANSLOG 2018, 
a Feira do Transporte 

e Logística de Santa Catarina, que 
realizamos em Chapecó - SC. 

As cifras financeiras atingiram um 
patamar que jamais imaginávamos, 
comportamento que nos anima 
excessivamente para realizarmos as 
próximas edições do evento.

Contamos com a presença de 
aproximadamente 100 expositores que 
exibiram 150 marcas e promoveram 

lançamentos nacionais de produtos e 
serviços. Mais de 10 mil empresários 
compradores e visitantes de 16 Estados 
brasileiros e da Argentina, estiveram na 
feira.

Para se ter noção da grandiosidade do 
evento, basta citar que a movimentação 
financeira durante aos três dias da 
FETRANSLOG esteve muito próxima 
ao orçamento do Município de Chapecó 
para o ano de 2019. A comparação foi feita 
pelo prefeito Luciano Buligon durante 
audiência mantida com a Comissão 
Central Organizadora.

Os negócios foram de 

aproximadamente R$ 1 bilhão e o 
orçamento da cidade é de R$ 1.032 
bilhões. A projeção inicial de movimentar 
R$ 140 milhões, foi superada em 700%.

Uma ação social promovida na 
FETRANSLOG e que destacamos, foi a 
doação de um caminhão zero quilometro 
ao Corpo de Bombeiro Militar de 
Chapecó. A aquisição do cavalo 
mecânico foi possível graças a um pool 
de empresas do Transporte Rodoviário 
de Cargas de Chapecó e região Oeste 
de Santa Catarina que bancou o custo. 
A nossa feira, promovida pelo SITRAN 
e única do gênero no Estado, acabou se 

pREsidEntE do sitRan chapEcó (sin-
dicato das EMpREsas dE tRanspoRtE 
dE caRga E Logística) E da coMissÃo 
cEntRaL oRganizadoRa da FEtRans-
Log 2018

A 
Termotécnica é ven-
cedora do WorldStar 
2019, um dos mais im-
portantes prêmios do 
mercado de embala-

gens. Concorrendo com outras 319 
embalagens, de 35 países, a conser-
vadora “DaColheita” para cumbucas 
de frutas reduz o desperdício de ali-
mentos e venceu em duas catego-
rias: Food e Save Food.
A categoria Save Food está alinha-
da com a iniciativa da ONU de mes-
mo nome que tem o objetivo de 
reduzir o desperdício de alimentos. 
A conservadora “DaColheita” é uma 
embalagem inteligente, desenvol-
vida em EPS e 100% reciclável. Com 
tecnologia e designs patenteados, 
permite alto isolamento térmico e a 
ampliação em até 30% do shelf life 

das frutas, mantendo suas proprie-
dades nutricionais, o que represen-
ta dias a mais com a fruta saudável 
na prateleira.
Sua eficácia é comprovada na práti-
ca por produtores de uva do Vale do 
São Francisco, tanto para o merca-
do interno quanto para exportação, 
que já utilizam a embalagem. 
Certificados por testes em labora-
tórios europeus, esses resultados 
conferem redução de perdas e des-
perdício de alimentos, o que torna 
a embalagem sustentável e ade-
quada para acondicionar as frutas 
da colheita até o consumidor, re-
duzindo a absorção de impactos no 
transporte e ainda podendo ser uti-
lizada como embalagem expositora 
no ponto de venda.

empresa brasileira de embalaGens participa em feira na alemanha

consolidando como a primeira do Sul do 
Brasil, a primeira da América Latina em 
implementos frigorificados e a segunda 
do País, só perdendo para a Fenatran.

O resultado foi conquistado pela 
conjugação de esforços, unidade e 
envolvimento das empresas do setor, 
concessionárias de caminhões, empresas 
de implementos rodoviários e demais do 
segmento. 

A credibilidade do empresariado 
envolvido na organização também foi 
decisiva. Para 2020, ano da próxima edição 
da FETRANSLOG, as expectativas são 
as mais otimistas possíveis. É certo que 
estaremos vivendo um novo momento 
que, esperamos, seja ainda melhor para 
que a feira repita e até amplie o sucesso 
obtido em 2018.

Isso por que em Chapecó e Oeste 
catarinense, proporcionalmente, está o 
maior mercado de caminhões pesados do 
Brasil, em todas as marcas. O trabalho 
de organização da FETRANSLOG 2020 
inicia em breve.
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“O agronegócio continua pujante 
e a capitalização dos agricultores de 
forma geral é muito boa”, afirma Pedro 
Estevão Bastos, presidente da Câmara 
Setorial de Máquinas e Implementos 
Agrícolas (CSMIA), da Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (ABIMAQ), sobre a 
perspectiva do aumento de 10% nas 
vendas no segmento em 2019.

No entanto, Bastos alerta que 
variáveis como câmbio, disponibilidade 
de crédito, produtividade das lavouras 
e as consequências da guerra comercial 
entre China e Estados Unidos, que 
influenciam nos preços da soja, pode 
interferir nos resultados do setor 
agrícola neste ano. “Precisamos saber 
também como ficarão as políticas 
agrícolas do novo governo para termos 
o prognóstico melhor do mercado”.

Para o presidente da CSMIA, 
é importante o governo buscar 
alternativas a fim de aumentar a 
disponibilidade de crédito para 

investimento. “Os recursos do 
Moderfrota devem durar até março/19, 
sendo necessário a suplementação de 
R$ 3 bilhões para chegar ao fim do 
ciclo agrícola 2018/2019, em 30 de 
junho. Já o Programa para Construção 
e Ampliação de Armazéns (PCA) 
necessita aporte de R$ 700 milhões. 
A linha Inovagro também precisa 
de incremento de R$400 milhões. 
Esta situação influencia diretamente 
na movimentação dos negócios no 
segmento agroindustrial”.

    ANO ANTERIOR

Em 2018, as vendas de máquinas 
e implementos agrícolas foram 12% 
maior quando comparado a 2017. 
“Tivemos uma excelente rentabilidade 
dos agricultores, principalmente na 
soja e algodão, bem como maior 
disponibilidade regular de recursos 
para investimento durante todo o 
período, além do câmbio favorável”.

A 
New Holland Agricul-
ture é líder mundial 
na comercialização e 
na produção de tra-
tores de categoria 

“Specialty”, e essa posição a mar-
ca trabalha para alcançar no Bra-
sil com o trator T4. Os tratores T4 
são diferenciados por apresenta-
rem largura total mínima e altura 
máxima reduzidas. Essas caracte-
rísticas são fundamentais, e ne-
cessárias, para otimizar o trabalho 
do agricultor que cultiva uva, café, 
maçã, frutas em geral ou mesmo 
do criador de aves e suínos nas 
granjas e barracões. A linha T4 
no Brasil será formada por duas 
distintas famílias: N (estreito) e F 
(fruteiro). A principal diferença en-
tre elas é a largura total mínima, 
sendo N, superestreito, com 1,29 
m e F, fruteiro, com 1,47 m.
“O agricultor busca maiores pata-
mares de produção e quantidade 
de plantas em uma área especí-
fica. O adensamento de culturas 
– diminuição na distância entre as 
linhas – é uma realidade cada vez 
mais presente. É uma tendência 
irreversível”, explica Saulo Silva, 
gerente de marketing de produ-
to para Tratores da New Holland 

Agriculture.
São dois modelos disponíveis: 
T4.75N (78 cv) e T4.85F (88 cv). 
Ambos têm motores turbinados, 
de baixo custo de manutenção, 
quatro cilindros e sistema FPT In-
dustrial com nível de emissões nas 
categorias MAR-1/Tier 3. Em se 
tratando do sistema de transmis-
são, possuem escalonamento de 
marchas nas configurações 16x16 
e 28x16 com reversão mecânica. “É 
importante também serem desta-
cadas as altas vazões hidráulicas 
de 48 e de 64 litros por minuto e o 
número de válvulas remotas (até 
3) ofertadas, fundamentais para o 
acionamento de implementos uti-
lizados na colheita e todos aque-
les que requeiram elevadas va-
zões hidráulicas, outra tendência 
irreversível”, complementa Silva. 
A nova estratégia de tratores es-
treitos da New Holland no país 
visa atender a demanda de pro-
dutores rurais cada vez mais exi-
gentes, que necessitam de tra-
tores robustos, de manutenção 
mecânica simples e que, ao mes-
mo tempo, possuam dimensões 
reduzidas que os permitam tra-
balhar em lavouras também cada 
vez mais adensadas.

nEw hoLLand Lança tRatoREs no show 
RuRaL coopavEL 2019

Nos dias 8 e 9 de outubro será re-
alizada a primeira edição do YAMI 
- Youth Agribusiness Movement 
International, congresso voltado 
para a nova geração do agronegó-
cio, no Transamérica Expo Center, 
em São Paulo (SP). 
Direcionado a pessoas entre 18 e 
30 anos de idade, o evento discu-
tirá o papel e a missão do jovem 
de hoje por meio de palestras 
com acadêmicos, empresários e 
profissionais para orientar acerca 
dos desafios e transformações do 
agronegócio nos próximos anos. 
O YAMI proporcionará forte in-
tercâmbio profissional e de co-

nhecimentos com a participação 
de formandos, recém-formados, 
estagiários, trainees, curiosos ou 
recém-inseridos no mercado de 
trabalho, sejam técnicos agríco-
las, acadêmicos, empreendedores, 
herdeiros, analistas, consultores, 
cooperados, vendedores ou comu-
nicadores relacionados ao agrone-
gócio.
Serão abordados temas como sus-
tentabilidade, tecnologia, novas 
práticas do agronegócio, sucessão, 
agricultura urbana, tendências e 
oportunidades, além de área de 
exposição de empresas de referên-
cia e startups.

sp sEdia o pRiMEiRo congREsso dEstinado aos 
jovEns do agRonEgócio

vEnDAs DE MáquinAs E 
iMPLEMEnTOs AgRíCOLAs 
DEvEM CREsCER 10% EM 2019
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Os pontos que fazem da linha 
Daily sucesso de vendas são a 
versatilidade, a robustez, por meio 
da estrutura chassi, economia de 
combuistível e o conforto, que 
proporciona ao motorista uma di-
reção suave no transporte urbano. 
“Entramos para a disputa de um 
novo mercado com o lançamento 
da Daily City. O produto vem de 
encontro com o crescimento das 
cidades, e atende ao empresário 
de diversos setores que precisa de 
um veículo para entrega ou com-
pra de matéria prima.” 
O veículo tem PBT Técnico de 3,5 
toneladas e livre circulação em 
grandes cidades por estar na ca-
tegoria comercial leve, que per-
mite ao motorista a utilização de 
carteira de habilitação B. O objeti-
vo da marca é atender ao crescen-
te mercado de distribuição urba-
na. Barion destaca que, até 2030, 
90% dos brasileiros irão viver em 
áreas urbanas, onde 70% do PIB 

do país é gerado.
“O aumento da demanda e do 
consumo impacta no surgimento 
de empresas para atender a essa 
nova realidade.”
A internet e a conectividade, prin-
cipalmente por meio de smar-
tphones, alavancou o crescimen-
to do comércio eletrônico. Esse 
nicho de mercado cresce, em 
média, de 15% a 20% ao ano, e 
trouxe mudanças na logística de 
distribuição, com entregas mais 
capilarizadas e flexíveis. “Vamos 
ampliar nossa participação nesse 
segmento do transporte e con-
solidar, ainda mais, a IVECO como 
referência no mercado de Leves”, 
completa o executivo.
A montadora tem a gama mais 
versátil de veículos comerciais le-
ves, que vai de 3,5 a 7 toneladas 
de Peso Bruto Total Técnico, nas 
versões chassi cabine simples, ca-
bine dupla e furgão. 

IvecO AMPlIA lINHA cAMPeÃ de veNdAs cOM 
A dAIly cITy 30s13 

O Grupo Volvo está expandindo sua 
operação no Brasil em 2019. A empresa 
começou o ano contratando 300 novos 
funcionários, aumentando o segundo 
turno de caminhões e ampliando em 
mais R$ 250 milhões os investimentos 
até 2020. “Nossa decisão de novos 
investimentos e contratações é resultado 
dos sinais consistentes de retomada 
da economia e da expectativa de um 
aumento de cerca de 30% no mercado 
total de caminhões no Brasil”, declara 
Wilson Lirmann, presidente do Grupo 
Volvo América Latina. O segmento de 
ônibus também mostra bons indicadores 
de melhora no País. 

A previsão do Grupo Volvo é que a 
economia continue se recuperando e que 
as vendas de caminhões acompanhem esse 
ritmo. O maior complexo industrial da 
marca no continente está localizado em 
Curitiba, no Paraná, onde a Volvo produz 
caminhões pesados e semipesados, ônibus 

rodoviários e urbanos, motores, cabines 
e caixas de câmbio. A empresa também 
tem um fábrica de equipamentos de 
construção em Pederneiras, interior de 
São Paulo. 

A Volvo encerrou 2018 entre os 
líderes no Brasil e na América Latina no 
segmento de caminhões pesados. Um dos 
destaques da marca foi mais uma vez o 
excelente desempenho do modelo FH 
540cv 6x4, que, com 4.114 unidades 
emplacadas no Brasil em 2018, tornou-
se o caminhão mais vendido em todos os 
segmentos. 

A Volvo também foi a marca que 
mais cresceu na área de semipesados, 
com uma elevação de 66% de vendas no 
período. Levando-se em consideração 
todos segmentos em que atua, acima de 
16 toneladas, a Volvo registrou o maior 
crescimento entre todas as marcas, com 
um aumento de 79% em relação a 2017, 
o equivalente a 10.642 unidades.

vOLvO invEsTE MAis R$ 250MiLhõEs E 
COnTRATA MAis 300 funCiOnáRiOs 

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)

RecURsOs lIbeRAdOs PARA FINANcIAMeNTO 
de veícUlOs sOMAM R$ 125,4 bIlHões eM 2018

O 
total de recursos li-
berados para o finan-
ciamento de veículos 
registrou nova alta em 
2018. Desta vez, hou-

ve um crescimento de 24,1% em 
relação a 2017, somando um total 
de R$ 125,4 bilhões. Desde 2016, 
os recursos liberados têm apre-
sentado um crescimento contínuo, 
demonstrando recuperação impor-
tante para o setor automotivo e, 
também, para a economia brasilei-
ra. 
A alavancada dos recursos liberados 
demonstra que os bancos de mon-
tadoras e instituições independen-
tes possuem liquidez para atender 

as demandas do consumidor final 
e oferecer crédito necessário para 
a aquisição de veículos financiados. 
“Mais uma vez, como foi em 2017, 
nossas expectativas foram supera-
das e, após um período de recessão, 
o financiamento volta a crescer, e 
ser uma possibilidade para quem 
quer comprar um veículo. Com a 
queda da taxa básica de juros, que 
fechou 2018 em 6,5%, e outros fa-
tores econômicos favoráveis, con-
seguimos garantir uma previsibi-
lidade que gera mais confiança ao 
consumidor”, comenta Luiz Mon-
tenegro, presidente da ANEF (As-
sociação Nacional das Empresas 
Financeiras das Montadoras).
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Uma linha completa de picapes para todos 
os tipos de uso. Assim é a família L200 Triton 
Sport, que conta agora com cinco novas ver-
sões, cada uma com uma identidade própria 
e o DNA 4x4 da Mitsubishi, sinônimo de for-
ça e resistência.
“Com a linha 2019, estamos oferecendo um 
portfólio completo de picapes, tanto para 
quem precisa do carro para o trabalho pesa-
do, como para quem quer um veículo confor-
tável e muito bem equipado para as aventu-
ras e viagens off-road com a família”, afirma 
Reinaldo Muratori, diretor de planejamento da 
Mitsubishi Motors.
A L200 Triton Sport une o melhor dos dois 
mundos: a força, robustez e capacidade de 
carga para as mais diversas situações, com o 
conforto, tecnologia e conectividade, essen-
ciais para o dia a dia.

O modelo HPE-S passa a ser o topo de linha 
e vem com rodas novas rodas de 17”, que 
trazem ainda mais sofisticação, robustez, de-
sempenho dinâmico e segurança para rodar 
em qualquer piso. 
Os novos faróis Dark Chrome acompanham 
o design e a grade frontal exclusiva traduz a 
identidade visual da linha L200 Triton Sport, 
com um design único e sofisticado, valorizan-
do ainda mais as linhas do para-choque dian-
teiro, e ainda melhora a performance de refri-
geração. A versão HPE vem com rodas dia-
mantadas de 16”, grade e faróis Dark Chro-
me, que estão integrados com o visual da par-
te dianteira. 
O sistema multimídia também é equipado com 
Android Auto e Apple Car Play, que permite 
uma conexão rápida e fácil com os principais 
smartphones do mercado.

L200 TRiTOn sPORT EsTREiA nOvAs vERsõEs nA LinhA 2019
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