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CÁ entre nÓS

FINALMENTE, NOSSA TURMA CHEGA A MAIORIDADE COM AÇÕES SOCIAIS
ManELÃo

Que alegria! Chegamos 
aos 21 anos de idade e 
compartilhar com toda ga-
lera faz parte do nosso dia 
a dia. No começo não foi 
fácil, mas todos nos acei-
tamos o desafio que estava 
a nossa volta, que era fazer 
do projeto Nossa Turma 
um projeto do bem. E por 

aqui já se passaram uma 
imensidão de crianças e jo-
vens que de alguma forma 
tiveram engrandecimento 
espetacular nas fileiras da 
Nossa Turma. 
Na criação, nós podemos 
lembrar de Lila Covas, 
que sempre apoiou o pro-
jeto social e hoje somos 

apoiados por pessoas que 
fazem a diferença no setor 
social. E como ninguém é 
de ferro, nós oferecemos 
alimentação de qualidade 
para todos que frequentam 
a Nossa Turma, onde nos-
sos atendidos são as crian-
ças menores, que é a nossa 
CEI (creche), ampliada 

que é o contra turno esco-
lar com as crianças maio-
res e a noite os jovens, em 
quem apostamos para que 
todos tenham um futuro 
melhor e promissor, pois, o 
nosso intuito é formamos 
crianças e jovens através da 
educação. 
E então neste mês no 21 º 

aniversario, a Nossa Tur-
ma está super emocionada 
para atingirmos a maior 
idade  e que venha  com 
muitas realizações para que 
possamos continuar entre-
gando a comunidade um 
trabalho de excelência em 
qualidade. 
Para o próximo mês, tere-

mos a data mais doce do 
ano: a pascoa!  Com bas-
tante alegria que vai ser 
comemorado no dia 19 de 
Abril e vamos ter bastante 
festas com ovos de páscoa, 
onde sempre encontramos 
alguma alma bondosa que 
destina os ovos para a gale-
ra da Nossa Turma.

CrÉdito ruraL: 
risCo ou oportunidade de 
CresCimento?

santa Catarina ForneCe mais 
de 140 miL t de produtos  para 
CeaGesp

Frutas e HortaLiças 
FresCas e o iCms

ComÉrCio de pesCados 
entre brasiL e arGentina
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O Brasil ocupa uma 
posição de destaque 
no âmbito mundial 
da fruticultura. Sen-
do um dos princi-

pais produtores de banana, por exem-
plo, ficando entre a terceira e a quarta 
posição, segundo os dados do IBGE. 
Por ano, são produzidas cerca de 7 mi-
lhões de toneladas da fruta. 

O Vale do Ribeira é a maior região 
produtora de bananas no Estado de São 
Paulo. Responsável por quase 90% da 
produção paulista. A bananicultura é 
uma das principais fontes de renda para 
os moradores locais e de muitos empre-
endimentos agrícolas que retiram, da 
cidade de Registro, a fruta para a co-
mercialização. 

Grandes empresas que atuam dentro 
da Ceagesp, possuem a produção rural, 
nesta cidade, que fica a 200 km de dis-
tância da capital paulista, com aproxi-
madamente 56.123 habitantes. “É uma 
região que tem muita umidade, e que 
se adaptou muito bem para o cultivo 
da banana. Ela fica em uma posição es-
tratégica entre os estados de Curitiba e 
São Paulo. Então você consegue aten-
der tanto a região sudeste e sul do país”, 
explica um dos sócios proprietários da 
Frutas Rocha, Oswaldo Rocha Filho. 

Recentemente, no dia 07 de mar-
ço, o presidente Jair Bolsonaro realizou 
uma transmissão ao vivo sobre a im-
portação de bananas do Equador para 
o Brasil. Nela, ele cita sobre a produção 

JustiçA susPEnDE imPoRtAção DA bAnAnA Do EquADoR
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nacional e a logística inviável de trazer 
a fruta para cá, além da competição que 
seria com os produtores do Vale.

“Como é que pode uma banana sair 
de lá, andar por volta de 10 mil qui-
lômetros para chegar aqui, passar pelo 
canal do Panamá, e chegar no Porto de 
Santos e chegar com um preço com-
petitivo lá na Ceagesp se a menos de 
150 km temos o Vale da Ribeira, cuja 
economia em grande parte é a banana”, 
disse o presidente.

Argumento também compartilhado 
pelo Denis Gustavo, sócio do Comér-

cio de Frutas Jaguaré, empresa que está 
há mais de 40 anos atuando na Ce-
agesp. “São duas coisas, uma que eles 
têm subsídios lá para produção, coisa 
que aqui a gente não tem e também tem 
a distância, o tempo de viagem tornaria 
o negócio inviável. Sem contar com o 
trato fitossanitário, todos os riscos que 
envolvem, pois temos um tratamento, 
uma utilização de defensivo muito me-
nor do que existe por lá”, explica Denis 
Gustavo.  

A quantidade de defensivos agrí-
colas na banana, nas regiões produto-

ras do Equador bem acima em relação 
ao que é utilizada por aqui, chamou a 
atenção do proprietário da empresa Jo-
raik Frutas, Carlos Eduardo Haiek, que 
já esteve no País. “A minha preocupa-
ção maior seria sobre a quantidade co-
locada de defensivo na fruta. Eu estive 
no Equador, acompanhei de perto todo 
o processo que eles fazem e eles utili-
zam uma quantidade muito grande”, 
ressaltou Carlos Eduardo. 

Uma semana antes do Bolsonaro se 
pronunciar sobre o assunto, nas redes 
sociais, as importações haviam sido sus-
pensas por liminar na justiça. 

O pedido foi feito através de uma 
ação movida pela Conaban – Confe-
deração Nacional de Bananicultores. 
Segunda a decisão da Juíza Luciana 
Raquel Tolentino de Moura, os estu-
dos do Ministério da Agricultura do 
Equador e dos produtores apresentam 
divergências sobre a presença do vírus. 
Assim, até a produção de provas técni-
cas conclusivas sobre os riscos, as bana-
nas equatorianas não podem entrar no 
Brasil.

O Jornal Entreposto conversou com 
Jeferson Magario, Presidente da Cona-
ban para explanar sobre essa medida. 
“Os produtores de bananas do Brasil 
estão aliviados com essa liminar que 
a justiça federal concedeu à Conaban 
suspendendo a importação de bananas 
do Equador por causa do risco fitossa-
nitário trazendo assim segurança aos 
bananais do Brasil”, ressaltou Magario.

Em um documento cedido ao JE 
pelo presidente da Confederação dos 
Bananicultores consta que, em 2016, 
um Grupo de Trabalho formado por 
pesquisadores e fiscais estaduais agrope-

guiLhERME aRaujo

Em 2018, foram comercializadas mais de 60 mil t de bananas na Ceagesp

Diversas empresas da Ceagesp possuem região produtora no Vale do Ribeira -SP. Na foto acima, Oswaldo Silva da Rocha



cuários,  concluiu pela necessidade da 
revisão e complementação do Plano de 
Trabalho, ponderando, principalmente, 
pela realização de uma nova Análise do 
Risco de Pragas, uma vez que, naquele 
país, em 2013, foi constatada a presen-
ça do Vírus do Mosaico das Brácteas da 
Bananeira (BBrMV), uma praga qua-
rentenária A1 para o Brasil. Apesar das 
recomendações do Grupo de Trabalho, 
o MAPA - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, por sua con-
ta e risco, publicou, em 6 de dezembro 
de 2017, a Instrução Normativa nº 46 
– SDA/MAPA, dando nova redação ao 
Art. 2º da Instrução Normativa 03, de 
20 de março de 2014, permitindo ofi-
cialmente a importação de bananas do 
Equador.

O Jornal Entreposto, em 2018, es-

teve com representantes do ProEcuador 
para acompanhar as negociações com 
compradores brasileiros, quando a im-
portação já estava liberada. Na ocasião, 
Alexis Villamar era Diretor do Escritó-
rio Comercial do Equador no Brasil. 
Procurado pela produção do JE, ele já 
no Equador, contesta a matéria publi-
cada pela Folha de São Paulo, no dia 10 
de março.

“O mesmo MAPA, já avaliou e deu 
o lado a favor do Equador, por isso, foi 
liberada a banana. Na matéria falam 
também de importação da França com 
um preço de quatro vezes maior que a 
nacional. Isso já vai depender do im-
portador e da demanda que tenha sobre 
esse produto. Infelizmente, eles sempre 
batem a tecla na banana do Equador”, 
debate Alexis Villamar.
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PRINcIPAIs cARAcTeRísTIcAs dA bANANA NAcIONAl

PoR Ano, são PRoDuziDAs cERcA DE 7 
milhõEs DE tonElADAs DE bAnAnAs no 
bRAsil. isso colocA o PAís com um Dos 
mAioREs PRoDutoREs munDiAis.

o víRus PoDE sE EsPAlhAR RAPiDAmEntE nA bAnAnEiRA. ElE 
é tRAnsmitiDo DE umA mAnEiRA não PERsistEntE PoR vá-
RiAs EsPéciEs DE PulgõEs (AfíDEos). o sintomA mAis cARAc-
tERístico APAREcE nAs PEquEnAs folhAs nA foRmA DE um 
mosAico com coloRAção mARRom-AvERmElhADA. DEfEitos 
DE cREscimEnto nos cAchos E fRutos tAmbém cARActERís-
ticos DA DoEnçA. é consiDERADo A PRAgA quAREntEnáRiA 
mAis gRAvE DA cultuRA DA bAnAnA E, umA vEz EstAbElEci-
DA, é
ExtREmAmEntE Difícil DE sER ERRADicADA ou contRolADA  

o vAlE Do RibEiRA é A mAioR REgião 
PRoDutoRA DE bAnAnAs no EstADo DE 
são PAulo. REsPonsávEl PoR quAsE 
90% DA PRoDução PAulistA.

nA cEAgEsP, A bAnAnA é umA DAs fRutAs 
mAis comERciAlizADA. sEgunDo A comPA-
nhiA, Em 2018, foRAm comERciAlizADAs 
63.827 tonElADAs. o quE A colocA EntRE 
os 20 PRoDutos mAis PRocuRADos. 

o JE FEz uM ESPECiAl,EM 2017, SoBRE 
o CENáRio DA BANANA. SAiBA MAiS, 
ACESSE o NoSSo SiTE: 
http://bit.ly/je_bananas

víRus Do mosAico DAs bRáctEAs 
DA bAnAnEiRA (bbRmv)

 Os produtores estão 
aliviados com essa 
liminar que a justiça 
concedeu,suspendendo 
a importação de bananas 
do Equador por causa 
do risco fitossanitário 
trazendo assim segurança 
aos bananais do Brasil   

Jeferson Magario 
Presidente da Conaban 

 O mesmo MAPA, 
já avaliou e deu o lado 
a favor do Equador, 
por isso, foi liberada a 
banana[...]
Infelizmente, eles 
sempre batem a tecla na 
banana do Equador   

Alexis Villamar 
ProEcuador 
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“está com preço de banana” 
não se encaixa mais com essa fruta

Diversas empresas da Ceagesp possuem região produtora no Vale do Ribeira -SP. Na foto acima, Oswaldo Silva da Rocha
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íNdIce ceAgesP RegIsTRA AlTA de 7,75% eM 
FeveReIRO

o 
Índice de pre-
ços da CEAGESP 
encerrou o mês 
de fevereiro com 
forte elevação. 

Influenciado principalmente pe-
las altas de legumes e verduras, 
o indicador subiu 7,75%. No acu-
mulado dos últimos 12 meses, a 
elevação é de 16,64%.

Além do aumento acentuado 
dos preços praticados e da dimi-
nuição da quantidade ofertada, 
os produtores rurais e atacadistas 
da CEAGESP não estão conse-
guindo oferecer produtos com a 
qualidade habitualmente encon-
trada, notadamente nos setores 
de legumes e verduras, principal-
mente as folhosas.

No comparativo janeiro “ver-
sus” fevereiro, houve queda de 
9,5% no volume ofertado. 

Esta queda, porém, é mui-
to mais acentuada nos produtos 
com melhor classificação. Em al-
guns casos, como nas folhosas e 
em boa parte dos legumes mais 
sensíveis, é praticamente impos-

sível adquirir produtos da classi-
ficação “A”.

Historicamente, o primeiro 
trimestre registra preços mais 
elevados em razão das condi-
ções climáticas adversas da es-
tação. Em 2019, porém, o quadro 
foi agravado pelas temperaturas 
extremamente elevadas e chu-
vas excessivas e prolongadas em 
praticamente todas as regiões do 
país.

Desta forma, consumidores 
terão muitas dificuldades em 
promover um abastecimento di-
versificado e com produtos de 
qualidade neste mês de março. 
Somente em meados de abril, 
com condições climáticas dentro 
de patamares aceitáveis, é que a 
situação deve se normalizar.

Em fevereiro, o setor de frutas 
subiu 3,06%. As principais altas fo-
ram nos preços do maracujá doce 
(70,8%), do morango (33,2%), da 
manga tommy (29,6%), do melão 
amarelo (27,4%) e da laranja pera 
(20,5%). ada (-13,2%), a carambola 
(-10,5%

FLavio Luis godas
sedes -seção de eConomia e desenVoLVimento

O PIB – Produto Interno Bruto do 
Brasil teve um crescimento de ape-
nas 1,1%, em 2018. É o segundo 
ano consecutivo que o país fecha 
em alta. 
Os dados foram divulgados, recen-
temente, no dia 27 de fevereiro, 
pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.
Apesar do resultado positivo, os 
economistas, até então, esperavam 
por um alcance maior. Sendo que 
na última previsão divulgada pelo 
Banco Central, a expectativa era de 
1,3%.
O agro que foi o destaque e o gran-
de responsável pelo PIB ter fecha-
do, em 2017, em alta, neste último 
balanço se manteve estável, com 

um aumento de 0,1%, em relação 
ao ano anterior.
“Mesmo com a estabilidade, pode-
-se dizer que a agropecuária teve 
um resultado expressivo, uma vez 
que 2017 foi o ano de safra recor-
de. A indústria, por sua vez, vem 
mostrando sinais de recuperação, 
embora tenha sido prejudicada por 
quedas nas demandas por expor-
tação”, é o que explica a gerente de 
Contas Trimestrais do IBGE, Claudia 
Dionísio.
Entretanto, segundo as expectati-
vas de analistas do setor, para este 
ano, são de alta de 2,48% no PIB 
brasileiro, conforme o último Bo-
letim Focus divulgado pelo Banco 
Central.

Segundo as expectativas dos economistas para este ano o PIB  
brasileiro deve ter alta de 2,48% 

Por solicitação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) autorizou a 
prorrogação de dívidas de produ-
tores rurais de Brumadinho (MG).
A prorrogação vai até o dia 1º de ju-

lho e se refere a dívidas de crédito 
rural, vencidas ou a vencer até 30 
de junho de 2019, de produtores 
rurais cujas propriedades situam-
-se em municípios atingidos pela 
enxurrada de lama decorrente do 
rompimento da barragem da Vale.

Os produtores rurais terão mais 
R$ 791 milhões para seus inves-
timentos na safra 2018/19, com 
a autorização de remanejamento 
de verbas, dada pelo BNDES, por 
solicitação do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa). A medida é destinada a 
atender a demanda por emprés-
timos que superou os R$ 40 bi-
lhões (somadas todas as fontes 
de recursos além do BNDES) que 
estavam programados para os in-
vestimentos nesta safra.

AgRO se MANTéM esTável NO ReNdIMeNTO dO 
PIb de 2018

dívIdAs de PROduTORes RuRAIs de 
bRuMAdINhO sÃO PRORROgAdAs

INvesTIMeNTOs, NO AgRO, TeRÃO cRédITO 
AdIcIONAl de R$ 791 MIlhões



economia

Em depoimento no dia 
27 de fevereiro, na Co-
missão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Se-
nado, a ministra Tereza 

Cristina informou que tentará aumentar 
para R$ 1 bilhão a verba destinada pelo 
governo ao seguro-rural, que garante os 
produtores em caso de prejuízos na sa-
fra. A verba destinada ao seguro na safra 
2018/2019 é de R$ 440 milhões.

A ministra informou que a meta é ob-
ter junto à área econômica mais R$ 600 
milhões. Com isso, o seguro-rural, que 
hoje atende a 42 mil grandes produtores 
em todo o país, poderá passar a atender, 
segundo Tereza Cristina, cerca de 150 
mil produtores.

“Se conseguirmos taxas de juros ra-
zoáveis e um seguro rural maior e mais 
robusto, teremos mais crédito disponível 
para os produtores”, disse a ministra. Ela 
também anunciou que está negocian-
do com o Ministério da Economia uma 
verba maior para o crédito rural na safra 
2019/2020.

Para a atual safra foram destinados R$ 
191 bilhões, além de R$ 30 bilhões para a 

mEtA é DEstinAR R$ 1 bilhão Ao sEguRo-RuRAl 
nA sAfRA 2019/2020

agricultura familiar. A ministra explicou 
que esses recursos já se esgotaram, em-
bora teoricamente a safra vá até junho, 
o que demonstra que o agronegócio está 
crescendo e os produtores estão investin-
do em ritmo cada vez mais acelerado.

Segundo ela, para a próxima safra já 
está assegurado pela lei o mesmo valor da 
atual e mais 5% de correção, mas o Mi-
nistério da Agricultura está reivindicando 
verba maior. “Estamos ousando mais”, 
disse a ministra. “Este governo tem um 
olhar diferenciado para o crédito rural”.

Na exposição aos senadores, ela tam-
bém afirmou que o ministério está tra-
balhando para abrir novos mercados aos 
produtos brasileiros, porque o país tem 
potencial para produzir e exportar cada 
vez mais, com sustentabilidade e respei-
to ambiental, utilizando mais tecnologia 
para ganhos de escala na produção.

Para isso, a ministra pediu apoio dos 
senadores no sentido de aprovar leis que 

podem facilitar a vida dos empreendedo-
res. E também lembrou que há gargalos 
de infraestrutura que precisam ser supe-
rados (em portos, rodovias e ferrovias), 
pois eles aumentam os custos de pro-
dução e deixam a margem de lucro dos 
produtores cada vez mais apertada. Te-
reza Cristina disse que vai trabalhar no 
Ministério da Agricultura para melhorar 
a imagem do setor agropecuário junto aos 
brasileiros, que considera deturpada. 

“Não é todo país que tem segurança 
alimentar igual ao nossos”, lembrou.

“Precisamos mostrar que são homens 
e mulheres que trabalham pela nossa se-
gurança alimentar. Há uma imagem de-
turpada do setor”, afirmou. 

Norma Gatto, 
produtora rural, 
pecuarista, mãe

e empresária

Patrocinador Diamond Patrocinador Premium Patrocinador Top Apoio Startup

Aliança EstratégicaApoio 
Institucional

Promoção, 
Organização e Realização

Coordenação 
de Conteúdo

~

e empresária

A voz feminina 
sobre toda a 
cadeia do agro.
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GOvERNO REAjUSTA pREÇO DA LARANjA

o 
preço mínimo da la-
ranja está sendo re-
ajustado. A fruta in 
natura, tipo Citrus 
sinensis, subiu de R$ 

13,20/cx 40,8kg para R$ 15,95/cx 
40,8kg, reajuste de 20,83%.
O reajuste leva em consideração 
os custos variáveis de produção 
apurados pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab).
Os produtos fazem parte da 

Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM) para a safra 
2019/2020. Os valores servem 
como balizadores nas linhas de 
financiamento para comerciali-
zação, o que é importante para 
os produtores, cooperativas e 
indústrias com o objetivo de me-
lhorar o fluxo comercial da cadeia 
produtiva desses produtos e nas 
operações da PGPM (aquisições e 
equalizações de preços).

Os dados mais recentes 
do Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento 
(Mapa) apontaram 

que a contratação de crédito agrícola teve 
o maior volume dos últimos cinco anos, 
sendo um acréscimo de 45%. 

O financiamento e a busca de recursos 
junto a instituições financeiras são 
características inerentes ao agronegócio e 
têm o objetivo de fomentar a produção 
no país. No entanto, é comum que essa 
prática resulte no endividamento do 
agricultor.

Isso acontece por causa do risco 
ligado diretamente ao negócio, o qual 
depende de uma série de fatores alheios 
às atividades do produtor rural, como as 

cRéDito RuRAl: 
Risco ou 
oPoRtuniDADE 
DE cREscimEnto?

mÔniCa de oLiVeira
adVoGada, pós-Graduada em direito 
Contemporâneo e púbLiCo

condições climáticas. 
Com isso, a cédula de crédito rural, 

um título negociável que atua como uma 
promessa de quitação mediante garantia 
por penhor ou hipoteca, pode gerar 
inadimplência caso o pagamento não seja 
realizado no vencimento acordado na 
contratação.

A garantia, geralmente, é a propriedade 
rural e nesses casos o agricultor busca a 
instituição financeira para renegociar o 
débito, entendendo ser a única hipótese 
para liberação do custeio para o próximo 
plantio.

Contudo, essa prática pode trazer 
danos irreparáveis ao produtor e ao 
negócio, caso o âmbito financeiro da 
propriedade não seja bem administrado.

O endividamento do agricultor, 
somada à frustração de safra, consequente 
queda de preços e acúmulo de produtos 
no mercado, frequentemente resulta 
na venda da propriedade para quitação 
da dívida, regredindo drasticamente 
o crescimento do produtor, motivo 

primordial para demonstrar a necessidade 
de um acompanhamento contábil.

No entanto, nos casos em que o 
consumidor se sente lesado, é possível 
pedir em juízo a revisão do contrato. 
Além disso, as eventuais abusividades 
apontadas pelo agricultor poderão ser 
demonstradas neste processo, desde que 
devidamente descritas a fim de evitar 
generalizações e, consequentemente, 
retorno negativo pelo juízo, uma vez 
que todas as cláusulas contratuais são 
demonstradas pelo banco no momento 
da contratação, sendo o contrato 
firmado assinado pelo contratante e pela 
instituição contratada.

O crédito agrícola possui legislação 
própria, o que deve ser observado e 
esclarecido pelas partes contratantes no 
momento da contratação, legislação esta 
que baseia os contratos elaborados pelas 
instituições financeiras, bem como no 
momento de pedir a revisão.

Por isso, é tão importante a devida 
orientação jurídica e contábil ao 

produtor, visando evitar práticas de má-
fé, preservar o patrimônio e garantir a 
longevidade dos negócios.

PrEcisa rEnEgOciar? FiquE 
atEntO à sEcuritizaçãO

Instituída pela lei nº 9.138/95, a 
securitização transforma os créditos 
agropecuários em títulos chamados 
de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA), os quais podem ser 
negociados no mercado financeiro.

A possibilidade de transformar uma 
dívida agrícola em título de crédito 
surgiu diante do grande aumento de 
inadimplência nos anos de 1995 e 1996 
e a principal vantagem é o alongamento 
do prazo para quitação do débito. Isso 
contribui para que o produtor não fique 
restrito à concessão de novo crédito rural, 
caso necessário.

Com o alongamento de prazo para 
pagamento, os agricultores começaram 
a ver o benefício concedido pelas 
instituições financeiras como um marco 
negativo, considerando que as dívidas se 
tornariam impagáveis.

Porém, a concessão de maior prazo 
para pagamento dos débitos, é, para o 
pequeno produtor rural, um meio de 
reestruturar a propriedade e o seu setor 
financeiro, dando a possibilidade de 
financiar ainda a próxima safra, estando 
vinculado ao banco apenas até a quitação 
integral do débito.

Por isso, antes de pensar na 
securitização, é preciso investir em 
uma assessoria jurídica e contábil, e, 
caso entenda necessário, pedir a revisão 
contratual do crédito concedido, o que é 
possível em qualquer contrato bancário.

Desta forma, o produtor rural pode 
garantir a prosperidade do negócio 
agrícola sem comprometer sua saúde 
financeira, uma vez que o benefício 
concedido pelas instituições financeiras 
dá ao produtor rural uma oportunidade 
de crescimento.



9agro

servidores do Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) 
realizaram, no dia 12 
de março, a “Operação 

Semana Santa”, em 16 Estados do 
Brasil, coletando amostras de pescado 
nacionais e importados na rede varejista. 
No dia 9 de março, foi feita a coleta 
em Mato Grosso, somando 17 estados 
fiscalizados. Os produtos alvo são os de 
maior consumo na Páscoa e maior valor 
comercial: bacalhau, salmão, sardinha e 
outros.

A ação tem por objetivo o controle 
oficial de fraude por substituição de 
espécies de pescado, quando a empresa 
embala um peixe diferente (de qualidade 
inferior) daquele informado no rótulo do 
produto. 

Deverão ser coletadas cerca de 230 
amostras desses produtos no país. 

O material será analisado no 
Laboratório Federal de Defesa 
Agropecuária, do Ministério, em 
Goiânia (LFDA-GO), que realizará o 
sequenciamento genético do material 

Frutas, legumes e outros produtos 
hortifrutigranjeiros são os itens com 
maior representatividade nas compras 
do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), chegando a 63% do total de 
alimentos comprados. As informações 
estão no compêndio Agricultura Familiar 
Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA: Resultados das Ações da Conab 
em 2018, divulgado no dia 13 de março, 
deste ano, pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Entre os produtos adquiridos, a 
banana destaca-se com o maior volume 
de recursos recebidos. Para esta fruta, 

foram destinados R$ 5,5 milhões em 
todo o país, o que resultou na aquisição 
de mais de 2,5 mil toneladas da fruta. A 
variedade prata é a mais comprada, com 
recursos superiores a R$ 2 milhões. Já 
para o apoio de cerca de 219 toneladas 
da produção orgânica foram destinados 
aproximadamente R$ 514 mil.

Outro cultivo de grande destaque 
é a mandioca, que conta com recursos 
na ordem de R$ 5,2 milhões para 
comercialização. No caso das hortaliças, 
a alface é a que apresenta o maior valor 
para apoio, com orçamento que chega a 
R$ 2 milhões em todo o país. 

Um estudo desenvolvido no Programa 
de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia 
da Escola Superior de Agricultura Luiz 
Queiroz (Esalq/USP) deve melhorar a 
qualidade do morango pós-colheita.

Com orientação da professora Marta 
Helena Fillet Spoto, a pesquisadora 
Jacqueline de Oliveira testou a adição 
de óleos essenciais a um recobrimento 
comestível e reduziu a severidade de 
importantes doenças fúngicas em 
morangos, além de preservar a qualidade 
sensorial e manter as características físico-
químicas da fruta.

“Essa associação pode representar 

uma estratégia inovadora, eficiente e 
alternativa aos fungicidas tóxicos para 
o controle de doenças pós-colheita em 
morangos além de aumentar o período 
de comercialização da fruta, que hoje 
não ultrapassa uma semana e, a partir 
da pesquisa, pode chegar a até 18 dias”, 
explica a autora.

Nesse cenário, os óleos essenciais 
tornam-se alternativas eficazes e com 
baixo impacto ambiental para o controle 
de fungos em frutas. “Essas alternativas 
envolvem óleos essenciais, para o controle 
de doenças pós-colheita em frutas e 
hortaliças”, finaliza Jacqueline.

ministéRio DA AgRicultuRA REAlizA A oPERAção sEmAnA sAntA

Mais de 60% das coMpras feitas pela conab da agricultura 
faMiliar são de hortigranjeiros

(análise pelo DNA), para verificar 
qual a espécie de peixe está dentro da 
embalagem. O DNA começou a ser 
usado em 2015 e garante resultado com 
precisão de praticamente 100%.

Segundo a coordenadora do Serviço 
de Controle de Programas Oficiais da 
Secretaria de Defesa Agropecuária, 
Adriana Aguiar Oliveira, “no ano passado, 
a operação resultou em um total de 87% 
de conformidade em amostras nacionais 
e 100% de conformidade em amostras de 
produtos importados, ambos fiscalizados 
pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). 
Foram coletadas também amostras de 
pescado produzidas em estabelecimentos 
sob Serviço de Inspeção Estadual ou 
Municipal, identificando-se 44% de 
conformidade”.

A coleta da amostra consiste na retirada 
de uma parte do pescado, com bisturi 
descartável, colocado em recipiente com 
álcool conservante, para ser enviado ao 
laboratório. São coletadas três amostras: 
duas são enviadas ao laboratório e uma 
fica com o estabelecimento para servirem 
de contraprova e direito de defesa do 
comerciante. 

flvs são DEstAquEs nA 
AgRicultuRA fAmiliAR

PRoDuto nAtuRAl AumEntA A viDA 
útil Pós-colhEitA Do moRAngo
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paRcERia dE sucEsso: 
bRasiL & aRgEntina

“nossos hERManos” 
ocupaM o pRiMEiRo 
LugaR do RanKing dos 
pRodutos iMpoRtados 
na cEagEsp

a Argentina é o país 
que mais encaminha 
produtos importados 
para a maior Central 
de abastecimento da 

América Latina, a Ceagesp. De acordo 
com o departamento da Sedes – Seção 
de Economia e Desenvolvimento da 
Ceagesp, somente no ano passado, fo-
ram comercializados mais de 43,7 mil 
toneladas de alimentos argentinos. Isso 
representa cerca de 16% dos produtos 
importados e durante o período, movi-
mentou, financeiramente, mais de 190 
milhões de reais, no Entreposto paulista-
no. Em 2017, o balanço obtido foi bem 
semelhante com os 43,3.

Entretanto, apesar de tudo isso, o 
número de vendas em toneladas, ficou 
um pouco abaixo, em relação ao ano de 
2016, uma redução de 26%, com 58 mil 
t de produtos argentinos que foram ven-
didos, nesse período. 

Vale ressaltar que com o aumen-
to disparado da moeda americana, em 
2018, fez com que a comercialização, 
desse setor, sofresse um grande impacto, 
principalmente, em relação aos preços. 
“O dólar impacta diretamente os preços 
dos alimentos in natura, tanto nacionais 
como os importados. Os produtos na-
cionais apresentam elevação dos custos 
de produção, uma vez que os preços dos 
principais insumos (adubos, fertilizantes 
e etc) estão atrelados à moeda estrangei-
ra. O dólar também impacta nos preços 
dos combustíveis e, portanto, no frete, 
além de refletir nos níveis inflacionais. 
As maiores elevações, no entanto, ocor-
rem com os produtos importados que 
sofrem, diretamente, com as oscilações 

cambiais”, é o que explica o economista 
da Sedes, Flávio Godas.

O ano passado, praticamente, foi 
muito complicado para as vendas na 
Ceagesp, em geral. Além da greve dos 
caminhoneiros, que ocasiona-
ram no entrave de muitas 
mercadorias que não 
conseguissem che-
gar ao Entreposto 
paulistano, o dó-
lar fez com que 
d i m i n u í s s e m , 
drasticamente, 
as vendas dos 
produtos impor-
tados.

“Aqui os pro-
dutos todos su-
biram de preço por 
causa da alta do dólar. 
Isso refletiu nas vendas que 
caíram pela metade”, é o que rela-
ta o proprietário Nilton da empresa La 
Luna.

Depois do país vizinho, logo em se-
guida, Chile e Espanha são os países que 
mais exportam produtos para a Ceagesp. 
Ambos têm uma participação significan-
te, com 29 mil t e 24 mil t, respectiva-
mente. No total são 19 países espalhados 
pela América, Europa e Ásia que chegam 
a enviar mercadorias ao Entreposto da 
capital. Por ano, são movimentadas mais 
de 265 mil toneladas de produtos im-
portados. 

A fruta, que vem da Argentina, é o 
item mais comercializado, ficando com 
a pera williams, na primeira colocação. 
No ano passado, foram 17 mil t dessa 
pera, enquanto, em 2017, mais de 18 

guiLhERME aRaujo

mil t foram vendi-
das. Ela possui o ta-

manho médio a grande 
e a casca é verde, passando 

a amarelo, quando amadurece. 
Tendo a  polpa é doce e mole.

Outros produtos que ocupam posi-
ções de destaques: maçã Red Delicious 
(3,8 mil t); kiwi (647 t);e  ameixa (594 t 
No caso da pera D’Anjou, por exemplo, 
a Argentina representa mais de 60%. 

A empresa Difar, que está há mais 
de 20 anos comercializando produtos 
nacionais e importados na Ceasa da ca-
pital, em 2017, adquiriu um caminhão 
novo para atender a logística que envol-
ve o trecho Brasil-Chile-Argentina. 

“Daqui para lá, é sempre Brasil e 
Chile e na volta, você pode abastecer 
tanto no Chile quanto na Argentina. É 
uma questão de logística nossa, ou seja, 
de buscar frutas da gente também”, é o 
que explica o proprietário Antônio Do-

em 
2018, Foram 

ComerCiaLiZadas 
mais de 43 miL 
toneLadas de 
produtos que 

Vieram da 
arGentina
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nizete José, mais conhecido por “Toni-
nho”. 

E não somente as frutas que são ven-
didas na Ceagesp. São diversas empresas 
localizadas no Entreposto da capital que 
atuam com bastantes variedades de pro-
dutos importados. 

A empresa cerealista Samar, que está 
no Pavilhão AMG - Box 11,12,13, co-
mercializa, além de produtos nacionais, 
cebola e o alho vindos diretamente da 
Argentina. “Só quando a produção está 
bem escassa, quando o mercado está de-
sabastecido com a cebola nacional é que 
a gente procura pela cebola argentina. O 
mês de dezembro é um período que já 
tem”, é o que explica Jorge Sousa de An-
drade, vendedor da empresa. 

O pescado argentino, também, é 
outro setor que movimenta bastante no 
Entreposto. A merluza, praticamente, é 
o terceiro peixe mais importado, ficando 

atrás apenas do salmão e o bacalhau. No 
ano passado, mais de 363 t deste pesca-
do foram comercializados. Já em 2017, 
o resultado foi um pouco melhor, com 
454 t. 

A parceria comercial entre Brasil e 
Argentina é muito benéfica para a Cen-
tral de abastecimento. Em agosto, do 
ano passado, uma comitiva da Argentina 
veio para conhecer a Ceasa de São Pau-
lo.  Produtores de frutas, tomate, bata-
ta e flores da Província de Buenos Aires 
realizaram uma visita técnica. O Jornal 
Entreposto chegou a conversar com os 
visitantes. Sendo que o principal motivo 
foi para consolidar os contatos para fu-
turas parcerias comerciais.

Já em novembro, do mesmo ano, o 
diretor-presidente da Ceagesp, Johnni 
Hunter Nogueira, esteve na reunião da 
Federação Latino-Americana de Merca-
dos de Abastecimento (FLAMA), que 
aconteceu entre os dias 20 a 24, em 
Buenos Aires, durante a 2ª Semana da 
Alimentação e Agricultura ocorrido na-
quela cidade. 

De acordo com o comunicado oficial 
da Ceagesp, O Fórum internacional foi 
importante para a troca de experiências, 
o diálogo, aprendizagem e acordos de 
construção entre as várias partes interes-
sadas para a construção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, no mun-
do rural e no setor agroalimentar.

PAÍS

Argentina

chile

Espanha

Portugal

itália

uruguai

holanda

china

Estados unidos

nova zelândia

frança

Peru

PAÍS

Argentina

Espanha

chile

Portugal

itália

uruguai

china

holanda

Estados unidos

frança

Peru

nova zelândia

          TONELADAS

43.788,

29.088

23.792

15.090

6.661

6.201

3.189

2.951

971

863

833

572

          TONELADAS

43.357

36.290

29.881

15.869

10.072

8.586

4.541

4.230

1.786

1.278

909

671

RanKinG DE oRiGEns poR país

2018

DaDos

2017

RanKinG DE oRiGEns poR país

Produto

PERA

PERA

mAçã

PERA

PÊssEgo

AmEixA

mAçã

nEctARinA

limão

uvA

uvA

PERA

Variedades

EstRAng. WilliAm

EstRAng. AnJou

EstRAng. RED

E s t R A n g .  PAc K h A m s 

EstRAngEiRo

EstRAngEiRA

gRAnnY smith

EstRAngEiRA

EstRAng. siciliAno

EstRAng. RED globE

PAssA sEcA 

RED bARtlEtt

                                              TONELADAS

18023

4711

4494

3253

744

578

391

360

305

305

206

200

RanKinG Das fRutas aRGEntinas mais vEnDiDas no Etsp

2018

Pera é um dos produtos argentinos mais comercializados na ceagesp Fonte: SEDES
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RePReseNTANTes de veNdAs: NegOcIAÇÃO cOM 
Os PROduTOs dA ARgeNTINA NA ceAgesP 

b
rasil e Argentina, não é 
de hoje que são mui-
to dependentes um 
do outro e no quesito 
frutas frescas a Argen-

tina nos fornecem muito volume, 
sendo o principal produto a Pera 
Williams que tem inicio da safra no 
fim de janeiro e hoje em dia com 
o término das vendas das últimas 
peras de atmosfera controlada en-
tre setembro e outubro. 
Fica muito tempo presente no nos-
so calendário sazonal de produtos 
e por consequência é um sinal que 
tem qualidade por ainda estar no 
gosto do consumidor final.
Eu trabalho com representação já 
alguns anos com produtores da 
Europa, mas da Argentina estou 
na minha primeira temporada e 
já com muitas dificuldades, devi-
do aos problemas fitossanitários 
que os produtores argentinos vêm 
encontrando para atender 100% 
o que pede o MAPA. Além das 
dificuldades para conseguir cami-
nhões para as cargas vendidas. 
Isso também atrapalha, nesta épo-
ca, e acaba não deixando o preço 
do produto, seja ele qual for, (pera 
ou maça) aqui abaixar, neste mo-

a empresa argentina Satus 
Ager, especializada 
na produção, 
condicionamento e 
exportação de sementes 

em todo o mundo, anunciou a compra 
da brasileira Tecnoseeds, pioneira em 
terceirização de serviços de produção 
de sementes, com cinco unidades nas 
Américas. 

Com a transação, a Satus Ager entra 
no mercado brasileiro, expandindo sua 
atuação na América Latina e com maior 
gama de serviços, além de consolidar 
sua presença na Argentina, dando 
continuidade ao de expansão regional.

Fundada em 1996 e sediada em 
Buenos Aires, Argentina, a Satus Ager 
é a maior prestadora de serviços do 
Hemisfério Sul, oferecendo excelentes 
serviços de produção, condicionamento 
e exportação de sementes em todo o 
mundo.

Em linha com o objetivo corporativo 
de aumentar a parceria estratégica com 
clientes em nível regional, a compra foi 
acordada com os parceiros Remington 
Seeds e Victoria Capital Partners. O 
acordo ajudará a acelerar o processo de 
prestação de serviços, aumentando a 
eficiência e a inovação para adequar as 
soluções às necessidades locais, firmando 
sua liderança na região.

A Remington Seeds apoia totalmente 
as atividades de expansão da Satus Ager 
na América Latina e, graças à aquisição, 
juntamente com seus parceiros regionais, 
passa a oferecer sistemas e serviços para 
produção, processamento e distribuição 
para várias culturas na América do 
Norte, América Latina, Europa e Europa 
Oriental.

A Victoria Capital Partner s 
(“VCP”) é uma empresa independente 
de capital privado dedicada a investir 

na América do Sul. A VCP administra 
capital principalmente para grandes 
investidores institucionais e, desde sua 
criação, levantou aproximadamente US$ 
1,8 bilhão. A VCP é gerenciada por um 
grupo de profissionais de private equity 
latino-americanos com ampla experiência 
em investimentos na região.

“Estamos muito satisfeitos com este 
acordo e continuaremos fornecendo 
serviços de alta qualidade para a 
indústria de sementes, honrando nossos 
valores fundamentais de transparência, 
confidencialidade e suporte aos clientes. 
Em todas as suas unidades, a Satus 
Ager está focada em atuar como uma 
empresa local, combinando a cultura e o 
mercado regiona is, mantendo seu forte 
compromisso com a responsabilidade 
socioambiental corporativa Após fundir 
as duas empresas, nós nos tornaremos 
um dos maiores provedores de serviços 
do mundo, e essa nova dimensão nos 
permitirá continuar apoiando nossos 
clientes na liberação de novos produtos 
e tecnologias, além de cumprir suas 
próprias estratégias de crescimento”, disse 
Martin Jarmoluk, CEO da Satus Ager.

“Com operações na Argentina, 
Chile, Uruguai e México, essa aquisição 
e expansão da Satus Ager no Brasil 
confirma a estratégia da VCP de investir 
em empresas líderes, com histórico 
comprovado e potencial de crescimento 
em outros países da região, incluindo 
o Brasil, o quarto maior mercado de 
sementes no mundo”, disse Alexander 
Dias, sócio da VCP em São Paulo.

Paulo Pinheiro, CE O da Tecnoseeds 
Brasil, continuará a liderar os negócios 
brasileiros e expressou sua satisfação 
com o acordo firmado com a Satus Ager 
e o novo escopo regional atingido pela 
empresa.

EmPREsA ARgEntinA 
DE sEmEntEs ADquiRE 
comPRA DA bRAsilEiRA 
tEcnosEEDs
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LuCas Fernandes
representante ComerCiaL

mento. 
Comecei na empresa, Joselia S.R.L,  
em agosto de 2018, até então eu 
era cliente do produtor compran-
do pela empresa que trabalhava, 
em agosto virei representante do 
produtor.
O ponto alto da safra é agora onde 
todos os produtores sejam gran-
des ou pequenos tem muita fruta 
e muitas variedades e com neces-
sidade forte de vender.
A negociação, no caso,  entre mim  
e o produtor sobre preços e com-
binando as cargas é feita na língua 
espanhola, mas na venda é reali-
zada, em português mesmo, pois 
os clientes ainda são todos brasi-
leiros.
A pera williams, principal item im-
portado pelos brasileiros, tem um 
sabor ótimo e muitas vezes com-
prada pelos importadores em ta-
manhos menores. Ela é vendida 
pelos varejistas com preço, ge-
ralmente, acessível para todas as 
classes sociais, tornando o produ-
to bem popularizado. Isso acaba 
valorizando o trabalho do repre-
sentante aqui, pois são muitas 
alternativas a buscar para vender 
todo o volume destinado para o 
Brasil e com preço que sirva tam-
bém ao produtor.
Uma temporada, a meu ver, muito 
dinâmica e com muitos detalhes, 
principalmente na parte fitossa-
nitária, já citada, por ser minha 
primeira experiência, eu estou 
achando ótimo e vendo muitas 
possibilidades boas para o futu-
ro com importadores Brasileiros e 
também de outros países da Amé-
rica do Sul.
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o 
Mercado Central de 
Buenos Aires é o 
centro de comerciali-
zação de frutas e ve-
getais que abastece a 

Região Metropolitana e a Grande 
Buenos Aires, onde vivem 12,8 mi-
lhões de pessoas.
Construído em etapas desde o 
início da década de 1970, torna-
-se plenamente operacional em 
15 de outubro de 1984 e é reco-
nhecido como a primeira obra pú-
blica importante desde o retorno 
à democracia e sua inauguração 
foi realizado pela Subsecretaria 
de Governo Comércio Interno de 
Raúl Alfonsin, exercido nessa épo-
ca por Marta Más.
Com a promulgação da Lei 10202 
da província de Buenos Aires par-
tidas de compras por atacado co-
nurbano foram proibidas e definir 
a ser feita no Mercado Central 
de Buenos Aires (com exceção 
dos jogos: Berazategui, Cañuelas, 
Florencio Varela , Quilmes e San 
Vicente, que podem escolher a 
compra no atacado no Mercado 
Regional de La Plata ou no Mer-
cado Central de Buenos Aires).
É o principal centro de comer-
cialização de frutas e vegetais do 
país e um dos mais importantes 
da América Latina. Contribuímos 
para a encomenda do processo de 

distribuição de alimentos e certi-
ficamos sua qualidade. Somos o 
único mercado que possui uma 
plataforma abrangente para de-
senvolver novos negócios. Nós 
fornecemos um mercado consu-
midor de mais de 11 milhões de 
pessoas com alimentos do interior 
do país e da região. 

númERos

Em 2018, as vendas no atacado 
feitas no Mercado Central de Bue-
nos Aires ultrapassaram os 22 bi-
lhões de pesos (moeda local).
As vendas atacadistas de frutas 
e verduras comercializadas no 
Centro de abastecimento cresce-
ram 27% em pesos e 1,40% em 
volume em 2018. O volume total 
operado durante o ano apresen-
tou um ligeiro aumento, atingin-
do 1.360.000 t. As frutas apre-
sentaram o melhor desempenho, 
aumentando em 3%, chegando 
a 500.000 toneladas, enquanto 
os vegetais totalizaram 860.000 
toneladas. (0,45% ano-a-ano). 
As principais espécies de volume 
eram de batata (39% do total), to-
mate (14%), cebola (12%), polpa de 
cenoura e (6%), ao passo impor-
tante em vegetais foram Buenos 
Aires 54%, seguido por 11% de 
Mendoza e Salta 8%.

ARgeNTINA e bRAsIl FIRMAM AcORdO PARA 
ReTOMAR cOMéRcIO de MAÇÃs e PêRAs cONheÇA O MeRcAdO ceNTRAl dA ARgeNTINA

o 
Brasil firmou acordo 
com a Argentina e vai 
retomar as importa-
ções de maçãs e de 
peras do país vizinho, 

informou recentemente, no dia 07 
de março, a Secretaria de Governo 
da Agroindústria da Argentina, em 
nota. 
Desde março de 2015, as importa-
ções de maçãs, peras e de também 
marmelo frescos da Argentina es-
tavam suspensas pelo Brasil, em 
virtude da presença da praga co-
nhecida como traça-da-maçã, em 
carregamentos provenientes da-
quele país. A praga que pode cau-
sar sérios prejuízos à fruticultura, 

foi erradicada no Brasil em 2014, e 
a suspensão visava à proteção dos 
pomares brasileiros.
A secretaria argentina informou 
que, para liberar o comércio, foram 
feitas reuniões, no Brasil, entre au-
toridades do Serviço Nacional de 
Saúde e Qualidade Agroalimentar 
(Senasa) e do Serviço de Prote-
ção de Plantas e do Certificação 
Fitossanitária da Argentina com 
a Secretaria de Defesa Agropecu-
ária do Ministério da Agricultura 
brasileiro. “Nas reuniões, se con-
cordou em levantar a suspensão 
das exportações de peras e ma-
çãs argentinas para o Brasil”, diz 
a nota.

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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a relação bilateral 
entre as duas maiores 
economias da América 
do Sul, Brasil e 
Argentina, é ampla, 

bem consolidada e estratégica para 
o fortalecimento da região, sendo a 
Argentina um dos principais parceiros 
político-econômicos do Brasil. Os 
dois países juntos representam mais 
da metade da população, do PIB e do 

IMPORTAÇÕES DE PESCADO DA ARGENTINA POR PRODUTO - 2018
DESCRIÇãO TONELADAS MIL US$
Filés de merluzas e abroteas, congelados 22564 70510

Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen 4125 6473

Lulas e sépias, congeladas 1296 3364

Filés de outros peixes, congelados 988 6418

Merluzas e abroteas (Merluccius, Urophycis), congeladas 400 685

Filés de cação e outros tubarões, e filés de rais (Rajidae), congelado 259 991

Outros filés de peixes, congelados 100 336

Outros peixes de famílias específicas, exceto fígados, ovos e sêmen 86 159

Outros peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 80 127

Peixes de famílias diversas, exceto a merluza-do-alasca 67 190

Cavalinhas, congeladas 56 59

Filés de cação e outros tubarões, frescos, refrigerados ou congelados 12 39

Cação e outros tubarões 3 7

EXPORTAÇÕES DA ARGENTINA DE CAMARãO E DE FILÉ DE MERLUZA

PRODUTO
2017 2018

TONELADAS MIL US$ TONELADAS MIL US$

Filé de merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 
congelados

60.571 181.028 60.350 191.025

Camarões 183.231 1.199.770 185.440 1.300.469

IMPORTAÇãO TOTAL DE PESCADO DA ARGENTINA POR ANO

ANO MIL US$    TONELADAS PREÇO MÉDIO (US$/TON)

2014 117.206 38.531 3.042

2015 88.528 28.523 3.104

2016 1296 27.571 2.741

2017 75.563 38.355 2.746

2018 400 30.035 2.975

o coméRcio DE PEscADos EntRE bRAsil E ARgEntinA
território da América do Sul.

No que tange ao comércio de 
pescados, em termos de volume, a 
Argentina é o quarto maior parceiro 
comercial do Brasil, com 30.035 
toneladas exportadas em 2018, ficando 
atrás somente do Chile (88.778 
tons), de Marrocos (70.202 tons) e 
da China (39.028 tons). De acordo 
com o Comex Stat – base de dados do 
Ministério da Economia –, no ano de 
2018, as importações brasileiras totais 
de pescado somaram aproximadamente 
339.438 toneladas.

O principal produto importado da 
Argentina é o filé de merluza. Segundo 
dados do Instituto Nacional de 
Estatísticas e Censos da República da 
Argentina (INDEC), o Brasil é o maior 
comprador de filé de merluza, sendo 
o destino de cerca de 38% do volume 
total exportado pela Argentina em 
2018. Outros produtos comercializados 
são: corvina, traíra, cavalinha, abadejo 
e lula.

A queda no preço médio em 2016 
foi decorrente ao fim, decretado pelo 
Governo Macri, da política de câmbio 
fixo, adotada pelos governos anteriores. 
Como consequência, o peso argentino 
sofreu uma grande desvalorização 
frente ao dólar, o que levou à redução 

dos preços das exportações.
Na sequência, o aumento do preço 

médio em 2018 e a queda do volume 
verificada no mesmo ano podem ser 
explicados por três fatores principais:

1- Foco nas indústrias de camarão, 
com cada vez mais barcos direcionados 
para esse produto. Isso gerou uma 
redução da pesca de merluza e demais 
pescados, pois muitos barcos passaram 
a pescar exclusivamente camarão; 

2- O descontrole da inflação 
argentina aumentou os custos de 
produção; e

3- A crise fiscal do governo levou 
ao corte dos benefícios fiscais de 

exportação (chamados reintegros).
É importante salientar que 2018 

também foi um ano de desvalorização 
expressiva do peso e isso contribuiu 
para frear a subida dos preços derivada 
dos fatos acima mencionados.

Por fim, vale ressaltar que a 
importação de camarão da Argentina 
está suspensa por uma barreira judicial 
vigente desde 2013. O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
liberou a importação do produto, 
todavia houve a judicialização do 
assunto e o mercado segue fechado 
devido a uma liminar que proíbe a 
importação.

tHamires quinHões
diretora eXeCutiVa da abrapes

Foto acima de Merluza

Fonte: INDECFonte: Comex Stat/MDIC

Fonte: Comex Stat/MDIC
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a lém da unidade que 
fica localizada na ca-
pital de São Paulo, que 
é a maior da Améri-
ca Latina e o terceira 

maior do mundo, a Ceagesp, a Central 
de Abastecimento de São Paulo possui 
outros Entrepostos espalhados pelo Es-
tado. 

São outras 13 Centrais que ficam 
estrategicamente em regiões que colabo-
ram diretamente com a cadeia de abas-
tecimento. 

Juntas, elas comercializam, por ano, 
mais de 4 milhões de toneladas de pro-
dutos hortifrutigranjeiros. 

A unidade que fica em Ribeirão Pre-
to, por exemplo, é o Entreposto que pos-

sui a maior movimentação do Interior. 
Em um espaço de 242 mil m², de 

acordo com o balanço realizado pela 
Companhia, em 2018, foram movimen-
tadas mais de 278 mil t, resultando em 
um valor financeiro de mais de 580 mi-
lhões de reais. 

Os principais produtos vendidos são 
a batata, a banana, o tomate, a laranja e 
a cebola. 

E não são somente os produtos FLVs 
– frutas, legumes e verduras e, mas tam-
bém oferece serviços de armazenagens. 

Ela possui a Armazém Convencional 
(4,8 mil toneladas), onde recebe produ-
tos agrícolas em sacos e bags, produtos 
industrializados e pellets. E Silo Vertical 
com 5 mil toneladas.

cEAsA DE RibEiRão PREto 
é A mAioR cEntRAl DE 
AbAstEcimEnto Do intERioR

Santa Catarina é um dos estados que mais fornecem 
alimentos para a Ceasa da capital. Em 2018, de acordo com 
os dados do departamento da Sedes - Seção e Economia e 
Desenvolvimento da Ceagesp, foram mais de 147 mil toneladas 
de produtos hortifrutigranjeiros de origem catarinense. Isso 
o coloca na terceira colocação do Ranking de Origem por 
Estado, ficando atrás apenas de Minas Gerais e da Bahia, com 
231 mil t e 202 mil t, respectivamente.

O município de São Joaquim – SC é o maior produtor do 
país de maçã e um dos principais fornecedores de maçã fuji ao 
Entreposto da Capital. A cidade representa cerca de 27% da 
fruta que chega ao ETSP. 

sAntA cAtARinA 
foRnEcE mAis DE 
140 mil t DE PRoDutos  
PARA cEAgEsP

sÃO MIguel ARcANjO, dO cAMPO À ceAgesP 

O município de São Miguel Arcan-
jo, que fica localizado na região de 
Sorocaba, há 181 quilômetros da 
cidade de São Paulo, com apro-
ximadamente 30 mil habitantes, 
possui uma economia voltada 
especialmente à agricultura local. 
Tanto que a cidade investe forte-
mente no turismo rural, devido à 
sua grande riqueza agrícola, São 
Miguel Arcanjo apresenta diversos 
atrativos no meio rural, possibili-
tando assim a exploração que en-
fatiza a vivência no campo. 
As atividades que se destacam 
nesse estilo de turismo são as Vi-
nícolas Artesanais, O Casarão Pro-
dutos Coloniais da Agricultura Fa-
miliar, o Artesanato da Terra.
A questão é que a cidade é uma 
das maiores produtoras de diver-
sas culturas pelo País, como no 
caso do pimentão, da uva e do ca-
qui. No mês de março, por exem-
plo, a região está em plena safra 

do Caqui e a expectativa é muito 
positiva para muitos produtores. 
Por isso, a cidade é uma das princi-
pais fornecedoras de diversos pro-
dutos hortifrútis para a Ceagesp. 
Segundo os dados da CONAB – 
Companhia Nacional de Abasteci-
mento, São Miguel Arcanjo chega 
a representar, por exemplo, cerca 
de 42% da produção de tomate 
caqui no Entreposto paulistano, 
porcentagem bem parecida com 
a nêspera, 42,7%. Já outro item 
importante como pepino, tanto o 
japonês quanto o comum, o valor 
representativo é de 23% e 12%. 
A Agro Maringá, empresa que 
está há 11 anos na Central de 
Abastecimento de São Paulo, 
comercializa diversos produtos. 
Sendo que ela possui uma estufa 
própria que fica, na cidade de São 
Miguel Arcanjo, onde é produzido 
o tomate pizzadoro e o pepino ja-
ponês.



O relatório da ONU aponta para 
um interesse crescente em prá-
ticas e abordagens favoráveis   à 
biodiversidade — 80% dos 91 pa-
íses indicaram à FAO que usam 
uma ou mais abordagens que fa-
vorecem a manutenção da rique-
za natural de espécies.
Entre essas estratégias, estão 
práticas de agricultura orgânica, 
manejo integrado de pragas, agri-
cultura de conservação, gestão 
sustentável do solo e da floresta, 
combinação da agricultura com a 
silvicultura, práticas de diversifi-
cação na aquicultura, restauração 
de pescas e ecossistemas.
A FAO também vê um aumento 
global de esforços de conserva-
ção locais, como a instituição de 
áreas protegidas e políticas para 
a gestão de fazendas. Outras ini-
ciativas elogiadas pela agência 
incluem a criação de bancos de 
genes, jardins zoológicos e bo-
tânicos. De acordo com a agên-
cia da ONU, a maioria dos países 
implementou estruturas legais, 
políticas e instituições para o uso 
sustentável e a conservação da 
biodiversidade, mas estas são, 
muitas vezes, inadequadas ou in-
suficientes.
Na avaliação do organismo, é ne-
cessário melhorar a colaboração 
entre os políticos, as organizações 
de produtores, os consumidores, 
o setor privado e as organizações 
da sociedade civil nos setores da 
alimentação, da agricultura e do 
meio ambiente.
A FAO também pede mais esfor-
ços para ampliar o conhecimento 
sobre o papel que a biodiversi-
dade desempenha na produção 
de alimentos e na agricultura. 
Muitas lacunas de informação 
permanecem – particularmente 
para espécies da biodiversidade 
associada.
Muitas dessas espécies nunca 
foram identificadas e descritas, 
especialmente no caso dos inver-
tebrados e microrganismos. Mais 
de 99% das bactérias e espécies 
protistas permanecem desco-
nhecidas, por exemplo.
O relatório também destaca o pa-
pel que o público em geral pode 
desempenhar na redução das 
pressões sobre a biodiversidade. 
Os consumidores podem optar 
por produtos cultivados de forma 
sustentável, comprar em merca-
dos agrícolas ou boicotar alimen-
tos considerados insustentáveis.
Em vários países, “cientistas ci-
dadãos” já têm um papel impor-
tante no monitoramento da bio-
diversidade para os alimentos e a 
agricultura.

bIOdIveRsIdAde gANhA 
esPAÇO, MAs lAcuNAs 
PeRsIsTeM

u ma das principais 
fontes da vida é a 
alimentação, assim 
como uma das 
principais fontes 

de renda Brasileira, afinal um país 
agrícola, porém, não basta produzir 
alimentos em quantidade, isto 
não garante saúde. O que garante 
é a qualidade dos alimentos que 
ingerimos.

Talvez o principal elemento que 
garante a produção de alimentos 
saudáveis, principalmente as frutas, 
seja o polinizador, ou seja, abelhas e 
insetos. 

Ocorre que os polinizadores estão 
sendo dizimados aos milhares, não só 
no Brasil. Mas em muitos países, o 
que está afetando de forma decisiva 
(espero que não definitiva) a produção 
dos alimentos no planeta. 

Todos nós sabemos que o uso 
indiscriminado de agrotóxicos e a 
forma errada de aplicação têm causado 
mortes no campo e na cidade; no campo 
pela falta de cuidado na aplicação 
e na cidade pela má qualidade dos 
alimentos que são impregnados por 
veneno trazendo doenças no decorrer 
dos anos.

Considerando que a ignorância 
tenha sido a causa da eliminação 
dos polinizadores, e não a má-fé, 
nos propusemos a dar uma pequena 

contribuição para o Despertar da 
Consciência dos Produtores Rurais e 
sugerimos que iniciem em suas cidades 
um movimento que garanta 
alimentos de qualidade 
e garantimos que 
haverá maior 
p r o d u t i v i d a d e 
nas colheitas.

I n i c i a m o s 
a f i r m a n d o 
que 75% dos 
cultivos são 
b e n e f i c i a d o s 
p e l a 
p o l i n i z a ç ã o , 
sendo a abelha 
o principal 
polinizador. Alguns 
cultivos dependem 100% 
da polinização, como maracujá, 
maçã e melão, que simplesmente não 
existiriam. Nos casos como morango, 
café, soja, goiaba e tomate os frutos 
não polinizados não atingem a 
qualidade para mercado. Somente 
frutos polinizados atingem sua melhor 
qualidade chegando a produzir até 30% 
mais, ou seja, maior produtividade e 
lucro para o agricultor.

Se seus frutos apresentam 
deformações, baixa produtividade, 
tamanho pequeno, então sua plantação 
precisa do elemento polinizador. 
Muitas culturas são feitas em 

estufas para proteção aos ataques de 
doenças e, nestes casos já estão sendo 
introduzidas colmeias de abelhas sem 
ferrão para fazerem a polinização, por 

exemplo de tomates, quiabo, 
morango dentre outros.

O Brasil está 
bem atrasado nesta 
questão, embora seja 
o país que tenha as 
melhores condições 
de produção 
agrícola e criação de 
abelhas. Felizmente 

já existem trabalhos 
de sucesso que 

estão aproximando os 
Criadores de Abelhas dos 

Agricultores para que, juntos, 
tenham maior rentabilidade e levem 

para a mesa dos Brasileiros alimentos 
de qualidade.

Um alimento superior é aquele que 
apresenta suas melhores qualidades 
visuais, tamanho e nutricionais 
atingindo os melhores preços de 
mercado, o que só um fruto polinizado 
faz.

Para saber mais sobre polinização 
procure a CAT, Embrapa, Fapesp, USP 
ou AgroBee.

São bem melhores as possibilidades 
de lucratividade e saúde se escolhermos 
o caminho da sustentabilidade e da 
Polinização.

75% dos CuLtiVos 
são beneFiCiados 
peLa poLiniZação, 
sendo a abeLHa 

o prinCipaL 
poLiniZador

PolinizAção: o cAminho sustEntávEl 
PARA A sAúDE E PARA o bolso

sustentabilidade 17

fRancisco aLmEiDa
Ápis ViVere - apiÁrio e ViVenCia eCoLoGiCa
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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
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1. Vistoria de carga e emissão 
de atestado das características de 
qualidade e tamanho do produto, dando 
maior transparência e confiabilidade à 
negociação entre atacadista e produtor 
2. Desenvolvimento e 
disponibilização de cartilhas técnicas 
como ‘Normas de Classificação’, ‘Padrões 
Mínimos de Qualidade’, ‘Nota Fiscal 
do Produtor’, ‘A Medida das Frutas’, 
‘A Medida das Hortaliças’, ‘Guia de 
Variedades’, ‘Manuseio Mínimo’ e outras  
3. Apoio técnico no atendimento 
às exigências da fiscalização com resíduo 
de agrotóxicos, rastreabilidade, boas 
práticas – Defesa agropecuária, Vigilância 
Sanitária, Ministério Público 
4. Treinamento de produtores para 
a melhoria das operações de colheita e pós-
colheita – ponto de colheita, manuseio, 
classificação, embalamento, rotulagem, 
rastreabilidade, preenchimento da nota 
fiscal
5. Análise laboratorial de 
características do produto como 
o conteúdo de sólidos solúveis, 
acidez, textura, matéria seca, análise 
espectrofotométrica UV-vis, tanino, 
rendimento, homogeneidade de tamanho 
e coloração, que podem avaliar e atestar a 

qualidade das frutas e hortaliças
6. Suporte técnico a grupos de 
produtores, indicados pelos atacadistas, 
na busca pela diferenciação de valor 
dos seus produtos, na construção da 
sua marca e por maior transparência na 
comercialização. 
7. Treinamento de seus clientes, 
do varejo e do serviço de alimentação 
no manuseio e cuidados com as frutas e 
hortaliças
8. Fornecimento de imagens de 
produtos (fotos e desenhos), próprias 
para a confecção de materiais de 
divulgação e comunicação da sua 
empresa, como calendários, cartazes, 
faixas, treinamentos, exposição no ponto 
de venda
9. Fornecimento de guia de 
identificação e caracterização de produtos 
e variedades.

Procure o cqH
Loja 07 do EDsED ii, ao lado da 
cancela de entrada do estacionamento 
do portão 02 do Entreposto terminal 
de são Paulo
telefones 11 3643-3825/ 3643-3890 
E-mail cqh@ceagesp.gov.br

conhEçA E utilizE os 
sERviços PREstADos PElo 
cEntRo DE quAliDADE DA 
cEAgEsP

TRABALHAMOS COM TODOS OS
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

PF
no cartão
15% DE DESCONTO.
CARÊNCIA DE 24H 
PARA TODOS OS 
PROCEDIMENTOS

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

COBERTURA:       
Urgência – 24 horas (inclusive aos sábados, domingos 
e feriados)   
Consultas       
Limpeza, profilaxia e aplicação de flúor
Raios-X panorâmicos e periapicais    
Tratamento de gengiva     
Tratamento para crianças     
Tratamento de canal      
Restaurações – obturações (de resina ou amálgama)  
Cirurgias – extrações (incluindo o dente do siso)  

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

casadocorretor

11 4172-511511  2245-3008
11  2245-3009
11  2245-3010
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com a expectativa de 
crescimento de 2% do 
PIB do agronegócio em 
2019, muitas empresas 
procuraram reforçar sua 

governança e gestão por meio de estratégias 
de negócios. Uma delas foi a contratação 
de profissionais mais experientes e 
qualificados, capazes de liderar grandes 
projetos.

De acordo com a Michael Page, 
empresa líder mundial em recrutamento 
executivo de média e alta gestão, parte do 
PageGroup, foi detectada alta de 40% na 
contratação de gestores mais sêniores no 
ano passado frente a 2017.

As posições mais requisitadas em 2018 
vieram das áreas de Recursos Humanos, 
Finanças, Vendas e Operações. Entre os 
cargos contratados aparecem gestores de 
TI (R$ 10 a R$ 15 mil), gestores de fazenda 
(R$ 10 a R$ 25 mil), coordenadores 
agrícolas (tratos culturais, CCT - R$ 8 
a R$ 18 mil), controller (R$ 12 a R$ 25 
mil), analista de FP&A e Administrativo 
(R$ 3 a R$ 10 mil), representante técnico 
de Vendas (R$ 8 a R$ 12 mil + variável), 
diretor comercial (R$ 25 a R$ 40 mil + 
variável), business partner - RH (R$ 7 a 
R$ 12 mil).

As contratações para a área de Finanças 
representaram (35%), seguida por Vendas 
(33%), Operações (20%), e Recursos 
Humanos (12%).

Para Lucas Toledo, diretor da Michael 
Page, a grande procura por executivos 
sêniores é reflexo de um movimento que 

tem se intensificado nos últimos anos e 
deve continuar aquecido em decorrência 
da alta competitividade do setor e 
exigências do mercado externo.

“Todo esse cenário provoca uma 
movimentação intensa e que tem se 
tornado constante no setor agro. A busca 
por executivos com mais bagagem deve 
ser uma tendência para os próximos 
anos para todas aquelas companhias que 
pretendem se posicionar estrategicamente 
no mercado. Quem não acompanhar esse 
movimento corre o sério risco de ficar de 
fora desse movimento de expansão do 
segmento”, diz.

O diretor da Michael Page conta quais 
têm sido as caraterísticas mais procuradas 
pelas empresas ao contratar um profissional. 
“Há uma forte movimentação e demanda 
por executivos capazes de liderar grandes 
projetos de expansão.

A experiência conta bastante nesse 
momento porque esse profissional terá 
de lidar com desafios constantes em 
suas operações. E, claro, uma formação 
qualificada é condição básica para entrar 
no radar de um consultor”, detalha Toledo.

Profissionais mais buscados, confira 
a relação dos cargos em alta no 
agronegócio:

cOOrDEnaDOrEs agrícOLa: 
tratOs cuLturais, cct
•	 O que faz: São considerados 
a linha de frente da área agrícola nas 
tratativas diretas com os colaboradores 

do campo e as novas tecnologias. Cada 
um é responsável por um aspecto técnico 
do processo produtivo e trabalharam 
para garantir elevados padrões de 
produtividade, qualidade e mitigação de 
riscos.
•	 Perfil da vaga: a média liderança 
no agronegócio deve ter o perfil alinhado 
com o Gerente Agrícola, conciliar perfil 
técnico com gestão (embora ainda um 
pouco mais direcionado para o técnico) 
e capacidade de motivar e capacitar a sua 
equipe, são transmissores de conhecimento 
no campo.
•	 Salário: R$ 8 mil a R$ 18 mil
•	 Motivo para alta em 2018: as 
empresas estão se profissionalizando e se 
adequando com as mudanças de mercado.

DirEtOr cOMErciaL
•	 O que faz: Responsável por criar, 
estruturar e aplicar a estratégia comercial 
da empresa. Atua de forma holística, 
buscando ampliar mercado através da sua 
equipe de Gerentes e Representantes. É 
responsável ainda, por realizar estudos de 
mercado, buscando novas tendências no 
seu segmento, buscando novos modelos 
comerciais, e estudando a competição. 
É responsável em muitas situações pela 
relação com investidores e fundos de 
investimento para reportar o momento 
atual e qual a previsão de futuro da 
organização
•	 Perfil da vaga: Profundo 
conhecimento em seu nicho de segmento, 
como máquinas agrícolas, fertilizantes, 

saúde e nutrição animal. Formação em 
Engenharia Agronômica, Zootecnia ou 
Veterinária. Capacidade de definir o rumo 
da organização e atingir resultados através 
da equipe. Um diferencial para empresas 
multinacionais, é a fluência no inglês ou 
espanhol, seja para reportar à matriz, ou 
aumentar vendas em outras regiões.
•	 Salário: R$ 25 mil a R$ 40 mil 
+ variável.
•	 Motivo para alta em 2018: 
Necessidade de reconstrução do modelo 
de negócios de uma empresa, buscando 
substituir um executivo antigo. Ou ainda 
diversificação de portfólio ou expansão do 
negócio em frentes ainda não exploradas 
por aquela empresa.

gErEntE DE FazEnDa
•	 O que faz: Responsável pela 

gestão direta da fazenda, lidera a equipe 
técnica de campo e tem forte papel no 
desenvolvimento das pessoas recentemente 
tem assumido papel ainda mais estratégico 
incorporando a gestão financeira e de 
custos do negócio.

•	 Perfil da vaga: Deve ter 
capacidade de conciliar a expertise técnica 
com a gestão. Preferencialmente formação 
em Engenharia Agronômica e com cursos 
de capacitação como MBAs voltados para 
o Agronegócio.

•	 Salário: R$ 10 mil a R$ 25 mil
•	 Motivo para alta em 2018: As 

empresas estão mudando a mentalidade 
e se realinhando com as mudanças de 
mercado.

cREscE A PRocuRA PoR PRofissionAis mAis sÊnioREs no AgRonEgócio
MichaEL pagE 
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JE - os caminhões leves da mer-
cedes-benz sempre foram muito 
populares nas unidades da ceasa. 
A que vocês creditam essa prefe-
rência, especialmente dos autô-
nomos?
Ari carvalho - Nossos caminhões 
leves são amplamente reconhecidos 
pela força e robustez nas operações 
severas, como as das centrais de 
abastecimento. São muito resisten-
tes, o que é fundamental para quem 
opera em vários turnos e não pode 
ficar na mão. Afinal, o caminhão pre-
cisa trabalhar para gerar resultado e 
lucro para quem transporta.
Além disso, nossos modelos são 
muito ágeis no trânsito da cidade e 
nas curtas distâncias, proporcionan-
do facilidade de manobra aos moto-
ristas, mesmo nas áreas internas das 
centrais, otimizando assim as opera-
ções de carga e descarregamento. 

JE - A atual linha Accelo segue 
essa tradição?
Ari carvalho - Sem dúvida! E além 
de garantir os atributos históricos 
de nossos caminhões leves, que eu 
citei na resposta anterior, os mode-
los Accelo agregam mais valor aos 
clientes, oferecendo um alto padrão 
de tecnologia, conforto e segurança, 

aumentando assim a produtividade 
do motorista e reduzindo os custos 
operacionais para quem transporta.

JE - quais são os principais dife-
renciais tecnológicos da atual li-
nha Accelo?
Ari carvalho - o Accelo, por exem-
plo, oferece a opção de câmbio to-
talmente automatizado, sem pedal 
de embreagem. isso resulta num 
padrão mais elevado de conforto de 
condução para o motorista. E mais, 
esse câmbio otimiza a troca de mar-
chas, melhorando o desempenho e a 
economia no consumo.
Acreditamos que o câmbio automa-
tizado seja a solução perfeita para 
os caminhões que rodam no intenso 
tráfego urbano, onde as trocas de 
marchas são constantes, pois alivia 
o estresse do motorista, tornando a 
condução muito mais segura e pro-
dutiva.
Juntamente com essa tecnologia, a li-
nha Accelo oferece o sistema de par-
tida em rampa e o controle de tração 
(ASR), auxiliando o motorista na con-
dução do veículo.

JE - o que mais faz do Accelo um 
destaque no mercado?
Ari carvalho -  outra novidade da 

linha Accelo que está atraindo o inte-
resse dos clientes é a versão de cabi-
na estendida (+180 mm), que ofere-
ce melhor ergonomia e mais espaço 
para os ocupantes e para a acomo-
dação de objetos. Isso se traduz em 
mais bem-estar a bordo e conforto, 
resultando em produtividade na 
operação de transporte.  
Juntamente com essa cabina, o clien-
te pode solicitar o banco pneumático 
para o motorista, ampliando ainda 
mais o nível de conforto para o con-
dutor do veículo.
Além disso, a linha Accelo traz outro 
diferencial para o mercado. os ca-
minhões podem ser equipados com 
tanque adicional de combustível de 
150 litros, o que eleva para 300 litros 
a capacidade total do Accelo, resul-
tando na maior autonomia do seg-
mento.

JE - os caminhões Atego tam-
bém são constantes na ceasa. o 
que essa linha da mercedes-benz 
oferece de especial aos transpor-
tadores e motoristas da ceasa?
Ari carvalho - o Atego é o sucessor 
de caminhões tradicionais da nossa 
marca que fizeram história no Bra-
sil, como o l 1620 e depois o Atron, 
e que conquistaram a admiração 

dos transportadores e motoristas 
de todo o Brasil por serem “pau pra 
toda obra”. ou seja, vão do campo à 
estrada e até às cidades, como nas 
unidades da Ceasa.
No desenvolvimento do Atego, a 
Mercedes-Benz não só preservou a 
força, robustez e resistência de seus 
clássicos caminhões médios e semi-
pesados, como agregou mais con-
forto, tecnologia, economia e capaci-
dade de carga, uma tonelada a mais, 
conforme o modelo do caminhão e 
sua configuração.
Por isso, o Atego oferece ainda mais 
produtividade e rentabilidade no 
transporte de cargas e distribuição 
de produtos e mercadorias, como 
nas atividades das centrais de abas-
tecimento.

JE - no caso do Atego, quais são 
os diferenciais dos caminhões 
dessa linha?
Ari carvalho - A linha Atego também 
tem muitos destaques a oferecer aos 
clientes. Entre eles, incluem-se o Pa-
cote Robustez, câmbio totalmente 
automatizado Mercedes PowerShift, 
climatizador, piloto automático com 
foco em menor consumo, sistema de 
distribuição da força de frenagem, 
controle de tração, entre outros.

jE EntREvista diREtoR dE vEndas da MERcEdEs-bEnz

 Atego oferece ainda mais produtividade e rentabilidade no 
transporte de cargas e distribuição de produtos e mercadorias, 

como nas atividades das centrais de abastecimento
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ampliação de vantagens, 
benefícios e serviços; 
aumento da área 
física, crescimento do 
quadro social e maior 

densidade ao setor de comunicação. Estas 
são algumas medidas a serem adotadas 
pelo Sitran Chapecó, direcionadas ao 
setor de transporte do Oeste Catarinense. 
O planejamento para o ano foi formatado 
pela diretoria do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Carga e Logística.

O plano de trabalho define uma 
série de atividades com destaque para 
o aprimoramento da comunicação. 
Com a iniciativa, o Sitran pretende 
“reforçar o inter-relacionamento com 
os transportadores”, disse o presidente 
Deneraci Perin. A lista estabelece, ainda, 
melhorias no atendimento externo 
com novas contratações e qualificação 
profissional interna.

Perin explica que uma das metas 
é “resgatar antigos” e buscar “novos 
associados” para fortalecimento da 
instituição. Neste sentido, contatos estão 
sendo mantidos com empresas fora do 
quadro associativo para que também 
estejam alinhadas ao Sitran. Com o 
crescimento pretendido “vamos aumentar 
o poder de fogo do sindicato”, justifica. 
Calendário de visitas regionais será 
cumprido em Municípios que integram 
a base territorial do sindicato. 

Além disso, agenda de cursos, 
palestras e eventos será executada. 

Está previsto, ainda, a formalização de 
novas parcerias e o cumprimento do 
Projeto de Planejamento Estratégico 
- PPE, aprovado em 2018. O uso da 
comunicação pelas mídias sociais e 
digitais ganha aperfeiçoamento e maior 
dimensão. O site do Sitran passa por 
reformulações e está sendo criando canal 
no YouTube e informativo digital.

         Outras MEDiDas 

Em breve o Sitran oferecerá mais um 
benefício aos sócios. Passará a emitir 
certificação digital com acessível custo, 
bem abaixo dos valores praticados 
pelo mercado convencional. A sede 
administrativa vai ser expandida com 
utilização de área física ociosa localizada 
anexa. O espaço será cedido em 
comodato. 

Para facilitar a vida das empresas 
associadas, foi adotado novo expediente 
com atendimento também aos sábados 
(das 9h as 11h) e 30 minutos a mais 
durante a semana.

Para que o Sitran possa cumprir 
adequado papel, Perin lembra a 
“necessidade e importância” das 
contribuições assistencial, sindical (essa 
opcional) e anuidade, serem quitadas 
pelos transportadores. Por ser uma 
instituição sem fins lucrativos, as fontes 
se constituem em receita ao custeio das 
estruturas operacional, econômica e 
funcional da organização.

PlAnEJAmEnto Dá mAis 
DinAmismo Ao tRAnsPoRtADoR DE 
cARgA Do oEstE cAtARinEnsE

a diretoria definiu, eM reunião, o calendário de 
atividades coM reforço às ações eM benefício 
do transportador

O Grupo de Mídia 
Entreposto, em 
parceria, com a 
Iveco, realizou, 
recentemente, no dia 

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

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

MODELOs Da DaiLy city cHassi E FurgãO, aLéM DO tEctOr 
FOraM aPrEsEntaDOs aOs visitantEs E EMPrEsáriOs na 
cEagEsP

sucEsso Em Ação 
PRomocionAl Em fEiRAs 
livREs REAlizADA Em 
PARcERiA: ivEco E JoRnAl 
EntREPosto 



veículos 23www.jORNAleNTRePOsTO.cOM.bR | março/ 2019   I  eNTRePOsTO  




