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REGIÃO É A PRINCIPAL 
FORNECEDORA DE 
ALCACHOFRA PARA 
CEASA DE SP

por ano, são 
comercializadas 
mais de 540 
toneladas da 
hortaliça na 
ceagesp

FatUramento das Vendas da alcachoFra estÁ entre 
os 100 itens mais lUcratiVos do entreposto paUlista 
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8TERMOTÉCNICA ENTRE AS 
150 MELHORES 6

12PIEDADE É UMA DAS PRINCIPAIS 
PRODUTORAS DE ALCACHOFRA DO PAíS

REDES SOCIAIS DO GRUPO DE MÍDIA ENTREPOSTO

CÁ ENTRE NÓS

nossa tUrma conVida a todos para celebrar a missa da padroeira da ceagesp, santa lUzia 

ManELÃo

Estamos nos aproximando 
do final do ano, e os pêsse-
gos do Sul estão saborosos, 
as maçãs e as peras delicio-
sas, o abacaxi está vindo até 
do Rio de Janeiro, melancia 
de Goiás, melão, mamão, 
coco verde e as uvas do Vale 
do São Francisco. Tudo isso 
são as garantias de nos deli-
ciarmos com estes produtos 
e ficarmos com a pele bem 
hidratada. 

A chuva que está caindo, 
além de amenizar a tem-
peratura, dá um aconche-
go para o nível de água na 
represa. E como estamos 
num país cristão, que esta 
chuva faça brotar e flores-
cer a esperança no ano de 
2019. 
Após o saneamento, a nos-
sa economia nacional volte 
a crescer como melhor edu-
cação, economia a pleno 

emprego e a comunidade 
atendida com dignidade.
No dia 11 de novembro, 
a Nossa Turma realizou o 
sarau cultural da primavera  
e o nosso homenageado o 
“Poeta dos Carregadores”, 
Jose Daniel Veloso, na 
companhia de seu irmão, 
nos brindaram com sua 
poesia, falando da família 
nordestina que saiu do seu 
estado natal, para trabalhar 

na metrópole paulistana. 
E o Zé Daniel, enquanto 
aguardava os clientes chega-
rem para comprar as flores, 
ele ia compondo e rimando 
seus versos. Sempre falando 
da beleza e da grandeza da 
vida na Ceagesp. 
Seu irmão, em primeira 
mão, cantou em ritmo de 
embolada a música que ele 
compôs em homenagem 
aos personagens que fazem 

o nosso mercado ser pujan-
te. 
Parabéns poeta que o bom 
Deus lhe restabeleça a saú-
de.
No dia 15 de dezembro, a 
nossa tradicional missa da 
padroeira da Ceagesp Santa 
Luzia, que é a nossa missa 
de Natal, será a partir das 
10h da manhã, o diácono 
Luiz Carlos de Laet, que é 
o Capelão da comunidade 

está vendo quem será o ce-
lebrante, pois no ano pas-
sado  foi o Cardeal  de São 
Paulo Dom Odilo Pedro 
Scherer. 
O Senhor José Pinheiro, 
presidente do Sindicato 
dos carregadores  convida 
você e sua família para este 
momento solene, que é de 
perdoar e pedir perdão a 
Deus. Local galpão dos car-
regadores!
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vOLUME COMERCIALIZADO SOBE 
0,7% EM OUTUBRO 15

EMPRESA LANÇA NO MERCADO 
ADOÇANTE FEITO DE MAÇÃ 18 ROUBO DE CARGA - PREJUíZO 

DE R$ 2,5 BILHÕES NO BRASIL 23

TEREZA CRISTINA É ESCOLHIDA 
PARA SER A NOvA MINISTRA DA 
AGRICULTURA
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Nos primeiros oito meses de 2018, 
vimos com muita alegria que nosso 
produto se destaca neste mercado, o 
salmão segue ativamente na mesa das 
famílias brasileiras. 

Até agosto de 2018, a exportação 
chilena de salmão para o Brasil foi de US$ 
402,12 milhões, dos quais os maiores 
protagonistas foram os salmões frescos 
e refrigerados com US$ 350 milhões, 
praticamente alcançando as mesmas 
cifras registradas no mesmo período 
do ano anterior (US$ 351 milhões). 
Cabe lembrar que 2017 foi um dos 
melhores anos na história do comércio 
internacional deste produto. 

É evidente o êxito do consumo de 
salmão no Brasil. A confiança, o respaldo 
e a qualidade, tanto do nosso produto 
como dos exportadores chilenos tem 
sido fundamental para conseguir bons 
resultados. O Chile encontra no Brasil 
um sócio estratégico, de uma relação 
frutífera de amizade e negócios. 

É por isso que o Chile aposta 
no Brasil, gera ações de difusão e de 
acompanhamento aos importadores 

locais. É por isso que constantemente 
estamos desenvolvendo atividades 
promocionais, dando a conhecer novas 
preparações, educando o consumidor 
brasileiro no uso e versatilidade do 
produto. 

Sem ir muito longe, em julho, 
passado recente, foi realizado um evento 
de promoção no restaurante Santo Grão, 
destinado a importadores e imprensa 
especializada, com a intenção de mostrar 
a grande versatilidade do produto. 

Um trabalho intenso que tanto os 
produtores como o Governo chileno se 
comprometeram a desenvolver para fazer 
da melhor forma possível, entregando 
nosso conhecimento, sacrifico, mas 
também nosso amor pelos produtos que 
compartilhamos com o mundo. As cifras 
respaldam esta relação. Atualmente, 99% 
do salmão fresco consumido no Brasil é 
de origem chilena

Nos últimos 15 anos a exportação de 
salmão para o Brasil se multiplicou 17 
vezes, de US$ 33 milhões em 2003 saltou 
para US$ 587 milhões em 2017, cifras 
que enchem de orgulho. 

O consumo de pescado traz inúmeros 
benefícios para a saúde. Para comprovar 
isso, uma pesquisa da Universidade 
Loma Linda da Califórnia,  concluiu que 
uma dieta pesco-vegetariana, que inclui 
peixes e frutos do mar, mas exclui outros 
tipos de carnes, e uma dieta vegetariana 
reduzem o risco de câncer de cólon e reto. 
Se a ingestão de proteína proveniente dos 
peixes ocasionam ao consumidor uma 
qualidade de vida melhor, evitando o 
surgimento de algumas doenças, mesmo 
assim, infelizmente, o consumo de 
pescado ainda é baixo no País. Segundo 
a FAO - Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura, o 
consumo brasileiro chega a ser inferior 
a 10,6 kg per capita, bem abaixo do 
recomendado pela OMS – Organização 
Mundial de Saúde. Enquanto, a Espanha, 
por exemplo, a média é de 42,4 kg per 
capital, o que a coloca como uma das 
maiores consumidoras do mundo.

Outro detalhe importante, antes 
mesmo da comercialização, é a logística e 
o transporte. De acordo com o professor 
da faculdade de Pós-Graduação do curso 

de Logística do Senai, Vinicius Viude, 
o setor de pescados, por exemplo, a 
perda chega a 35% sendo que a etapa de 
distribuição é o grande responsável por 
20% deste desperdício. Muitas empresas 
acabam repassando ao consumidor o 
produto não se encontrando em bom 
estado. É preciso tomar alguns devidos 
cuidados. A assessora técnica de Pesca, 
Piscicultura e Meio Ambiente da Emater-
MG, Vanessa Gaudereto orienta como 
deve estar o peixe. “No caso dos locais 
que vendem peixe fresco, o produto deve 
estar coberto por uma camada espessa de 
gelo. Indicamos que, na hora de fazer a 
compra no supermercado, ele deve ser o 
último item da lista, para não ficar muito 
tempo fora do ambiente refrigerado. o 
peixe deve estar com olhos brilhantes, 
salientes, sem manchas brancas no 
centro e deve ocupar toda a cavidade 
ocular. As brânquias devem ter a cor rosa 
ou vermelho intenso, e precisam estar 
úmidas e brilhantes. Já as escamas, devem 
estar bem aderidas ao corpo, além de 
terem aspecto brilhante e sem mancha”, 
esclarece Vanessa Gaudereto.

SAlmão chilEno SEguE como o 
fAvoRito Do conSumiDoR bRASilEiRo

SEgunDo A fAo, bRASil conSomE 
QuAntiDADE bAiXA DE PEScADo 

A 
Diretora Executi-
va da ABRAPES, 
Sra. Thamires Qui-
nhões, compôs o 
painel de apresen-

tações do Seminário do Bacalhau 
da Noruega, promovido pelo Con-
selho Norueguês da Pesca. 

O evento ocorreu em duas da-
tas – dia 12 de novembro no Mu-
seu de Arte Moderna de São Pau-
lo e dia 13 de novembro no Museu 
do Amanhã, localizado na cidade 
do Rio de Janeiro.

Nas ocasiões, a Sra. Thamires 
Quinhões realizou a apresentação 
“O Mercado de Pescado Importa-
do no Brasil: Dados, Consumo e 

Normas”. 
Durante a palestra, a Diretora 

exibiu dados estatísticos relacio-
nados à importação de pescado, 
informações a respeito do con-
sumo de pescado mundial e do 
Brasil, abordou estratégias de in-
centivo ao consumo e tratou de 
normas de interesse do setor.

Além da ABRAPES, o Seminário 
contou com os seguintes pales-
trantes: Sr. Øystein Valanes, Di-
retor do Conselho Norueguês da 
Pesca no Brasil; Sr. Marcio Milan, 
Superintendente da ABRAS; Sra. 
Ligia Talludec, Pesquisadora Sê-
nior da Kantar TNS. A abertura em 
São Paulo foi feita pelo Embaixa-

dor da Noruega no Brasil, Sr. Nils 
Martin Gunneng.

Foi um momento extrema-
mente relevante para o setor de 
pescados, uma vez que a Noruega 
é o principal parceiro do Brasil no 
que tange à peixe curado. Ade-
mais, foi uma oportunidade única 
de compartilhamento de infor-
mações valiosas, que contribuem 
para tomadas de decisão e visam 
à ampliação do comércio e do con-
sumo.

Os Seminários fizeram parte da 
Norway Brazil Week(s), período de 
eventos cujo objetivo é enfatizar e 
fortalecer as relações Noruega-Bra-
sil nas variadas áreas de interesse. 

AbRAPES é conviDADA PARA SEmináRio Do bAcAlhAu DA noRuEgA
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 Entreposto sempre trata 
de assuntos atuais e muito 
importantes para o agronegócio! 
Recomendo a leitura!   

Doutorada em Engenharia Agrícola, 
Juliana Fracaroli

CElEbRação DEpoimENToS

Fortalecida em sua visão de negócio, 
que é “Ser uma empresa de classe mundial, 
onde as pessoas tenham prazer e orgulho 
de trabalhar” a Termotécnica comemora – 
pelo quinto ano consecutivo – presença no 
ranking do Guia Você SA, que destaca as 
150 melhores empresas para se trabalhar 
no Brasil. Albano Schmidt, presidente da 
Termotécnica, destaca o índice 96,1 no 
quesito Employer Branding, que compro-
va a satisfação e o orgulho do colaborador 
em relação à atuação da empresa. “Nos-
sa visão de negócio está verdadeiramente 
incluída em todas as pautas da empresa e 
este resultado confirma que o colaborador 
é prioridade aqui!”, ressalta o presidente.

O Índice de Felicidade no Trabalho 
(IFT) conquistou média 82,4 e, ao cita-
rem o Momento com o Presidente - no 
qual Albano Schmidt reúne a equipe, 
apresenta a situação da companhia e res-
ponde dúvidas dos colaboradores - os 

entrevistados valorizaram a transparência 
na comunicação interna, que conquistou 
média 91,9. Além disso, a pontuação do 
índice de Gestão Estratégica foi 94,0 e da 
Liderança 87,1 – reflexo, principalmente 
das reuniões nas fábricas, em que os líde-
res cascateiam informações sobre a empre-
sa.  A área de descanso com TV, mesas de 
jogos e revistas foi valorizada como um 
ponto positivo, junto do café especial em 
que os aniversariantes do mês são home-
nageados.

O resultado dessa pesquisa foi divulga-
do na noite do dia, 6/11, em evento orga-
nizado pela Editora Abril, em São Paulo 
(SP); e a Termotécnica faz parte da cate-
goria Fabricantes de Embalagens. “Essa 
vitória é resultado do trabalho de um time 
muito competente e, sobretudo, alegre. A 
alegria faz parte do DNA dos nossos cola-
boradores. É um sentimento que contagia 
e faz acontecer”, comemora Schmidt. 

tERmotécnicA EntRE AS 150 mElhoRES, 
SEgunDo o guiA você SA

ALBANO SCHMIDT
PRESIDENTE DA TERMOTÉCNICA/DACOLHEITA

DEpoimENToS

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)

 Mais uma vez, essa iniciativa 
foi um sucesso. Estivemos 
em 12 das principais Centrais 
de Abastecimento do País, 
promovendo um contato 
direto com transportadores, 
operadores e motoristas   

Diretor de Vendas e Marketing de 
Caminhões da Mercedes-Benz do 
Brasil,  
Ari Carvalho

 O Jornal Entreposto 
aborda temas bem diversos 
envolvendo o alimento, desde 
a comercialização até os 
benefícios que ele o traz. É um 
jornal bem completo   

Stéphanie Mota, Psicóloga

 O  Entreposto é uma excelente 
opção de leitura para quem se 
interessa pelo mundo do agronegócio 
e alimentação. Sempre com notícias 
atualizadas e de grande relevância. 
A edição virtual é simples e objetiva 
facilitando qualquer busca   

Nathália D’Abruzzo, nutricionista
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cONAb buscA TecNOlOgIAs 
FRANcesAs vOlTAdAs à 
AgRIculTuRA

Com objetivo de levar informações sobre 
o combate ao desperdício de alimentos, 
a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) marcou presença nas ações de 
encerramento da Semana Nacional de 

Conscientização da Perda e Desperdício de 
Alimentos. A atividade ocorreu no dia 10 de 
novembro,, no Mercado Livre do Produtor, 
na Central de Abastecimento do Distrito 
Federal (Ceasa-DF). 

Durante toda a manhã foram realizadas 
atividades para o público visitante e 
agricultores que comercializam no local 
sobre as práticas e iniciativas que objetivam 
a redução de perdas e desperdícios de frutas 
e hortaliças. 

Uma das ações apoiadas pela Companhia 
é o chamado Barracão do Produtor, ação 
executada em Minas Gerais e outros 
estados do país para auxiliar os pequenos 
produtores na agregação de valor à 
produção. Segundo dados da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), a cada ano, 1,3 bilhão de 
toneladas de alimentos no mundo inteiro 
são desperdiçados, o que representa cerca de 
30% do volume mundial produzido.

O manejo do vírus que causa 
o endurecimento dos frutos do 
maracujazeiro, que já dizimou 
muitos pomares paulistas, 
baianos, mineiros, paraenses, 
goianos e fluminenses foi tema 
da reunião técnica realizada 
pelo Instituto Agronômico (IAC), 
em Campinas. 

O objetivo foi discutir as 
recomendações técnicas para 
minimizar os danos causados 
pela virose e, a partir disso, 
desenvolver diretrizes para 
os produtores e promover 
a regulamentação do setor 
produtivo, especialmente 
com relação às normas para 
produção de mudas.

A finalidade dessas ações 
é recuperar a produção 
paulista da fruta, que teve 
uma redução de 145% em 
15 anos. O vírus causador do 
endurecimento dos frutos é 
transmitido por pulgões e tem 
difícil controle, devido à sua 
rápida disseminação. A doença 
prejudica o crescimento dos 
frutos, que ficam deformados 
e endurecidos, perdendo 
o valor comercial. Além 
desses prejuízos, a virose 
reduz significativamente a 
produtividade do pomar, 
comprometendo a viabilidade 
econômica. 

A dificuldade de controle 
da virose está associada 
à agressividade do vírus e 
também aos pulgões, que são 
os vetores da doença. Eles 
são bastante eficientes na 
contaminação das plantas e 
estão amplamente distribuídos 
em todas as regiões produtoras. 
Além disso, possuem um 
grande número de plantas 
hospedeiras, onde se alojam e 
se multiplicam em larga escala. 
“No período de 2000 a 2015, 
observou-se uma queda de 
145% na produção paulista 
de maracujá, que resultou no 
desabastecimento estadual. 
Atualmente, os produtores 
não estão mais conseguindo 
atender à demanda da 
CEAGESP (Companhia de 
Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo), que está 
adquirindo frutas de outros 
estados, principalmente 
Bahia e Santa Catarina”, diz 
a pesquisadora do IAC, Laura 
Maria Molina Melett. 
O objetivo desse trabalho é que 
tais recomendações se tornem 
aspectos regulatórios do cultivo 
do maracujazeiro, recuperando 
a produção dos pomares 
estaduais e viabilizando a 
fiscalização.

RegulAMeNTAÇÃO dA 
PROduÇÃO de MudAs 
de MARAcujá eM sÃO 
PAulO
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A CEAGESP - Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São Paulo é 
uma empresa pública vinculada ao MAPA 
- Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

A Deputada Federal, Tereza Cristina 
foi a escolhida para ser a nova ministra da 

Agricultura. Com formação acadêmica em 
engenheira agrônoma, ela é a atual presi-
dente da Frente Parlamentar Agropecuária 
do Congresso Nacional. 

A partir do dia 1º de janeiro de 2019. 
ela irá assumir a função, que hoje é ocupa-
do pelo ministro Blairo Maggi. 

O ex-presidente da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB) Gustavo Diniz Junquei-
ra será o novo secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. 
Formado em Administração de Empresas 
pela FAAP, Junqueira é pós-graduado pela 
Thunderbird Schoolof Management, na 

Arizona State University. Atualmente, in-
tegra a Câmara de Commodities da B3 – 
Brasil Bolsa Balcão e é membro titular da 
Academia Nacional de Agricultura, órgão 
que reúne personalidades do agronegócio 
brasileiro para debater e traçar políticas es-
tratégias para o setor.

A Ceagesp comercializa produtos de 
origem de outros países. No caso do Equa-
dor, por exemplo, segundo a Companhia 
de abastecimento de São Paulo, no ano 
passado, aproximadamente, quase 1 tone-
lada de rosas equatorianas foram vendidas. 

O Entreposto já realizou um especial 
sobre flores e entrevistou na época, Alexis 
Villamar que assumia o cargo de diretor 
econômico do Pro Ecuador. Quem tem 
a função hoje,  é Danilo Albán, que tem 
formação em Engenheiro em Administra-
ção de Empresas e mestre em Comércio 
Internacional; e especializações superiores 
em Logística e Gestão. 

Recentemente, no dia 6 de novembro, 
Danilo, junto com outros representan-
tes, tiveram a oportunidade de conhecer 
o maior mercado atacadista da América 
Latina. “Fiquei surpreso com o tamanho, 
organização e variedade de produtos que 
podem ser encontrados na CEAGESP, dis-
se Danilo Albán.

tEREzA cRiStinA é EScolhiDA PARA SER A 
novA miniStRA DA AgRicultuRA

EX-PRESiDEntE Do SRb SERá o novo 
SEcREtáRio DA AgRicultuRA DE SP

DAnilo Albán floRES é o novo DiREtoR 
Econômico Do PRo EcuADoR no bRASil

Novo DiREToR Do pRo ECuaDoR

A Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (Esalq/USP) marcou 
presença, mais uma vez, no International 
Students Summit, evento organizado pela 
Tokyo University of Agriculture, no Japão. 

A celebração aconteceu entre os dias 
24 e 28 de setembro. Sendo que esta foi a 
18.ª edição do evento, que reúne jovens lí-
deres de diversos países para discutir temas 

ligados à agricultura, alimentação, meio 
ambiente e educação.

 Nesta edição, a conferência contou 
com a apresentação de 31 trabalhos de 
26 países distintos, relacionados ao tema 
específico “Students Taking Actions to In-
crease Youth Involvement in Sustainable 
Agriculture and to Close the Gap Between 
Actors in the Food System” . 

No dia 19 de outubro, foram conclu-
ídas as negociações para um acordo de li-
vre comércio entre o Chile e o Brasil. O 
termo deve ser assinado até o final do ano 

e tem o objetivo de impulsionar os fluxos 
de comércio e investimentos entre os paí-
ses, tanto nos setores de bens, quanto de 
serviços. 

RElação iNTERNaCioNal

ESAlQ é REPRESEntADA Em EvEnto no 
JAPão

bRASil E chilE PoDEm ASSinAR o AcoRDo 
DE livRE coméRcio

Nova gESTão
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No dia 8 de novembro, foi realizado o II 
Encontro Noruega-Brasil de Aquicultura, 
em São Paulo na FIESP - Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo.  
O evento que é uma iniciativa da Associa-
ção Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR) 
e da Innovation Norway teve painéis sobre 
o cenário do mercado de pesca e aquicul-
tura norueguês e brasileiro, além de roda-
da de negócios. 
“O encontro reuniu os principais players 
de indústria aquícola da Noruega e as mais 
importantes empresas de piscicultura do 
Brasil. O objetivo foi fortalecer a coopera-
ção entre os dois países e gerar negócios”, 

é que o explica Francisco Medeiros, presi-
dente executivo da PEIXE BR.  
“A Noruega enxerga o Brasil como um 
mercado promissor para o desenvolvi-
mento da aquicultura. Nossas condições 
são extremamente favoráveis. Temos cli-
ma tropical e oferta de água doce, além de 
uma crescente demanda interna e poten-
cial para exportação”, conclui Francisco 
Medeiros.
Estiveram, também, presentes no en-
contro, o embaixador norueguês, Nils 
Martin Gunneng, e o diretor da In-
novation Norway, Stein-Gunnar Bon-
devik.

Segundo a Companhia Nacional de Abas-
tecimento - Conab, os produtores devem 
colher uma safra de grãos entre 233,7 e 
238,3 milhões de toneladas de 2018/19
O Entreposto acompanhou de perto a 
perspectiva para a colheita de grãos desde 
2017. 
Na edição de maio do ano passado: BRA-
SIL VAI COLHER MAIOR SAFRA DA 
HISTÓRIA, MAS SOFRE COM CAPA-
CIDADE DE ARMAZENAMENTO. 
O JE procurou mostrar as situações deta-
lhadas desde a colheita, passando pela ine-
ficiência da logística até a armazenagem. 
O tema abordado ainda trouxe o parâ-

metro com a Ceagesp, já que ela possui a 
maior rede pública de armazéns do Estado 
de São Paulo e uma das maiores do Brasil.
Um dos principais entraves para o aumen-
to da oferta de armazéns estáticos é a difi-
culdade de acesso ao crédito. 
O movimento pró-logística de Mato Gros-
so, por exemplo, defende que os bancos 
aceitem o próprio armazém como garantia 
do financiamento. O estado possui 2,2 mil 
armazéns, 77% pertencentes a cooperati-
vas, empresas e prestadoras de serviço. Os 
produtores são donos de 22% e a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
de menos de 0,5%

Imagens aéreas não são novidade no cam-
po. Desde fotos tiradas por satélites gra-
tuitos a serviços pagos e até uso de dro-
nes, produtores rurais já são tão íntimos 
das suas fazendas vistas de cima quanto do 
chão. 
No entanto, essa fonte de informação ain-
da é subutilizada, quando poderia ser inte-
grada a sistemas de gestão digital e trazer 
benefícios concretos para o agronegócio, 
segundo Amir Szuster, VP de negócios da 
AgriTask , startup para inteligência no se-
tor. 
O importante é integrar todas as imagens 
e informações em uma única plataforma, 

para que o planejamento otimize ao máxi-
mo o rendimento do produtor”, diz Amir. 
Em geral, o ponto de partida para traba-
lhos desta natureza é um mapa NDVI (Ín-
dice de Vegetação da Diferença Norma-
lizada, na sigla em inglês), que cria uma 
gradação de cor sobre a imagem aérea para 
mostrar em quais pontos a vegetação cres-
ce melhor ou pior. 
“Isso ajuda a apontar problemas, mas não 
identifica a causa”, conta Amir. 
O ideal é acessar o material dentro de 
uma solução integrada para gerir os 
diversos tipos de dados coletados no 
campo. 

Em São PAulo, cElEbRA o EncontRo 
noRuEgA-bRASil DE AQuicultuRA

bRASil AinDA SofRE com A cAPAciDADE 
DE ARmAzEnAmEnto DE gRãoS

DRonES E SAtélitES intEgRADoS 
mElhoRAm PRoDutiviDADE

Criado, em 2012, no âmbito do 
Sistema Nacional de Informação 
sobre Meio Ambiente – SINIMA, 
o CAR é obrigatório para todos 
os imóveis rurais, independente-
mente do tamanho.
A inscrição no CAR é o primeiro 
passo para que o produtor rural 
consiga a regularidade ambiental 
das terras e possa ter os benefí-
cios previstos no Código Florestal. 
Se não regularizar o imóvel, o pro-
prietário perderá a oportunidade 
de recompor as áreas de preser-
vação permanente com dimen-
sões menores, conforme o tama-

nho da propriedade. Além disso, 
ele ficará impossibilitado de re-
querer licenciamentos ambientais, 
terá restrição a crédito bancário 
e será impedido de fazer modifi-
cações cartoriais nos registros de 
imóveis.
O prazo final para o cadastramento 
é no dia 31 de dezembro deste ano. 
O Entreposto vem acompanhan-
do de perto, tanto que essa é a 
quarta vez que a data limite foi 
alterada. Antes o prazo final era 
para o dia 31 de maio deste ano, 
sendo que antes estava para o dia 
31 de dezembro de 2017.

esTá TeRMINANdO O PRAzO FINAl PARA O 
cAdAsTRAMeNTO AMbIeNTAl RuRAl, cAR



máquinas 
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

Quebrando todos os paradigmas de 
que os tratores são máquinas rústicas, 
esse novo veículo possui um designer 
sofisticado e uma linha arrojada, além 
de uma comodidade para o trabalhador 
se sentir à vontade nas atividades do 
campo.

Há cinco anos, a empresa 
multinacional estava trabalhava com 
esse novo conceito: o trator movido a 
biometano. 

Nele, foram aplicadas várias horas de 
testes e o resultado obtido foi positivo. 
A previsão é que em três anos, ou seja, 
2021, esses tratores já sejam produzidos 
em escala comercial.

“Em 2013, a marca apresentou o 
primeiro protótipo do trator T6 movido 
a metano, que vem sendo, desde então, 
testado com seus clientes. No Brasil, o 
modelo chegou em 2017 e desde então 

está em avaliações práticas no campo, 
como na Chácara Marujo, em Castro 
(PR)”, é o que explica Nilson Righi, 
gerente de Marketing para Produto. 

Pensando na sustentabilidade, essa 
nova forma de energia colabora muito 
com o meio ambiente. Isso porque, essa 
nova versão contribui com uma redução 
de até 80% de poluentes, comparado 
com o Diesel. 

O motor foi desenvolvido pela FPT 
Industrial, que é movido completamente 
com o biometano. O resultado garante 
um desempenho equivalente ao modelo 
utilizado com o diesel.

A Associação Brasileira de Biogás e 
Biometano – Abiogás, estima-se que a 
produção atual de biometano no País 
seja algo próximo de 250 mil metros 
cúbicos por dia. Entretanto, a meta 
principal é dobrar o volume em um ano.

PRotótiPo DE tRAtoRES viSAnDo 
EconomiA E SuStEntAbiliDADE



novA Solução DE tElEmEtRiA 
PARA fRotAS DiSPonívEl Em toDo 
tERRitóRio nAcionAl
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Não é de hoje que as empresas, sejam 
elas de pequeno, médio ou grande porte, 
têm investido em empilhadeiras para 
otimizar processos de carga, descarga e 
empilhamento de materiais. Até pouco 
tempo, as empilhadeiras à combustão 
eram uma das principais opções para 
desenvolver essas atividades. Porém, 
com o avanço das tecnologias, as versões 
elétricas têm conquistado cada vez mais 
espaço no mercado.

De acordo com uma pesquisa 
realizada pela World Industrial Truck 
Statistics (WITS - Estatística Mundial 
de Equipamentos Industriais), os 
equipamentos com propulsão elétrica 
ocupam 62% da comercialização 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 alcançou 
60% das vendas totais de máquinas de 
movimentação e armazenagem.

“O consumo de empilhadeiras elétricas 
já é uma tendência na Europa e tem 
ganhado força no Brasil. Esse crescimento 
é decorrente da procura das companhias 
por alternativas que diminuam custos e 
aumentem a produtividade”, descreve 

EmPRESAS APoStAm nAS vAntAgEnS DAS EmPilhADEiRAS ElétRicAS

MODElOS GARANTEM REDUçãO DE CUSTOS E DE EMISSãO DE GASES NO MEIO AMbIENTE

Joaquim Costa, Gerente Comercial 
da Somov, empresa do Grupo Sotreq, 
especializada na comercialização, aluguel 
e manutenção de empilhadeiras das 
marcas Hyster e Yale.

Outro motivo é a procura por 
alternativas 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 utilização 
em ambientes internos. 

“Com a nova regulamentação sobre 
emissão de gases poluentes, as elétricas 
se destacaram por funcionar à bateria 
e, comparadas com as empilhadeiras de 
combustão interna, conseguem reduzir 
em 100% a produção de poluentes”, 
acrescenta Costa.

As empilhadeiras elétricas causam 
menor produção de ruídos durante a 
operação, são mais compactas e possuem 
alto grau de giro dentro do seu eixo, o que 
as tornam ideais para a movimentação de 
cargas em locais apertados, como, por 
exemplo, os equipamentos retráteis para 
uso em corredores estreitos.

“O preço das elétricas é um pouco 
mais elevado, porém, dependendo 
do cliente, o retorno do investimento 
pode ser obtido em pouco tempo. Isso 
é possível porque além da ausência 
de gastos 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, sendo 
eles comuns nos motores a combustão”, 
descreve Bruno Almeida, Coordenador 
de Produtos da Somov.

O setor de movimentação de material 
ganha um reforço inovador em suas 
operações. A Hyster-Yale Group, uma 
das maiores fabricantes de equipamentos 
de movimentação de materiais do 
mundo, acaba de disponibilizar no Brasil 
uma solução exclusiva de telemetria, 
desenvolvida por seu departamento 
mundial de tecnologia da informação. 

O principal objetivo da nova 
tecnologia é proporcionar aos 
clientes uma melhor experiência no 
gerenciamento e controle de frota, quanto 
à produtividade, a disponibilidade e 
aos custos de manutenção e operação, 
de equipamentos como paleteiras, 
empilhadeiras e máquinas de 
movimentação de contêineres.  

Com a nova solução de telemetria 

da Hyster-Yale, os clientes terão acesso 
a uma vasta gama de dados que os 
permitirão tomar as decisões necessárias 
para uma gestão de frota mais eficaz. 
Algumas de suas funcionalidades são: 
fotografias aéreas que identificam 
pontos onde ocorreram colisões do 
equipamento, envio de e-mails de 
alertas e com base nos dados gerenciados 
via portal, possibilitando a gestão de 
parâmetros como produtividade, custos 
operacionais, manutenções preventivas e 
certificações dos operadores, informações 
que são disponibilizadas por meio de um 
Portal altamente customizável e de fácil 
manuseio. 

Isso tudo permitirá aos clientes terem 
acesso a uma importante solução de 
gerenciamento de frotas.  

Rua Hassib Mofarrej, 602 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
tel.: (11) 3649-1820

Visite nosso site:www.proativaalimentos.com.br
email: comercial@proativaalimentos.com.br

TÁ FALTANDO ESPAÇO 
NO ESTOQUE?

Localização privilegiada,
ao lado do CEAGESP;
Câmaras de resfriamento;
Câmaras de congelamento;
Docas elevadas para carga
e descarga;
EmpilhadeiEmpilhadeira e
paletizadores;
Acompanhamento 
técnico especializado;
Opção de contrato de
curto e longo prazo;

Temos a solução para armazenar seus
produtos secos, refrigerados e congelados
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coMEstívEL síMboLo 
do agRonEgócio dE 
sÃo pauLo
guiLhERME aRaujo
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A alcachofra, que é uma 
flor comestível, ela é 
procedente da região 
sul do mar Mediterrâ-
neo. 

O nome, entretanto, provém do 
árabe al-kharshûf (que significa “planta 
espinhuda”). Já cynara - seu nome cien-
tífico - vem do grego. Segundo a mitolo-
gia grega, Cynara seria o nome de uma 
jovem que rejeitou o Deus grego, Zeus 
e, por isso, foi transformada nesta planta

Muitos historiadores relatam que ela 
foi trazida ao Brasil pelos imigrantes ita-
lianos. Sendo que na região de São Ro-
que, a 70 km de distância de São Paulo, 
onde é cultivada, há cerca de 150 anos, 
ela se adaptou muito bem ao clima do 
local. Isso se deve porque, a alcachofra 
pode ser cultivada dentro da faixa de 
temperaturas variando de 5°C até 30°C 
ou mais. 

Porém, vale ressaltar que, ela se de-
senvolve melhor em um clima mediano 
de 12°C a 22°C. Também é necessário 
um período de baixas temperaturas para 
induzir o florescimento, sendo que as 

regiões ideais para o cultivo de alca-
chofra têm um inverno mo-

deradamente frio e um 
verão moderadamente 

quente. 
Os maio-

res produtores 
mundiais de 
alcachofra são 
a França, Itá-
lia e Espanha. 
No Brasil, os 
maiores estão 

c o n c e n t r a d o s 
no estado de São 

Paulo. A região ser-
rana de São Roque e, 

também, as cidades de 
Piedade e Ibiúna que são os 

principais produtores, responden-
do por mais de 90% do seu cultivo no 
Brasil.

Em São Roque, a expectativa é que 
tenha um aumento de 20% na colheita 
em 2018. Enquanto, a produção no Rio 
Grande do Sul, por exemplo, ainda é in-
cipiente, com a região do Alto Uruguai 
apresentando em torno de 80 hectares 
plantados, de propriedade de vários as-
sociados à COTREL - Cooperativa Tri-
tícola de Erechim, que beneficia a alca-
chofra, envasando e fazendo conservas, 
comercializadas em todo o País. A safra 
acontece entre os meses de setembro e 
novembro.

O Festival da Alcachofra é um even-
to anual que acontece em São Roque. 
Em um clima de festa que une diversão, 
gastronomia, compras, shows e diversas 
manifestações artísticas. Essa edição co-
meçou no dia 05 de novembro e perma-
neceu até 20 de novembro. O objetivo 
da celebração é divulgar o potencial tu-
rístico e cultural da cidade, bem como 
os Vinhos e a Gastronomia à base de al-
cachofra.

A hortaliça possui diversas varieda-

REGIÃO DE 
PIEDADE É UM 

DOS PRINCIPAIS 
FORNECEDORES 
DE ALCACHOFRA 

PARA A CEASA

aLcachofRa, a fLoR 
coMEstívEL síMboLo 
do agRonEgócio dE 
sÃo pauLo

A alcachofra é um dos produtos encontrados na Central de abastecimento de SP

des e a mais cultivada aqui no Brasil é 
a denominada “alcachofra-roxa-de-são-
-roque” que tem um tom característico 
roxo. Possui boas quantidades de vita-
mina A e C e de sais minerais, como o 
ferro, o cálcio e o fósforo. Também pos-
sui elementos eficientes que regulam o 
fígado, além de ser indicada nas dietas, 
em virtude de seu baixo teor calórico. 
Pela quantidade de vitamina C presen-
te, a alcachofra é indicada no combate a 
anemias, raquitismo e problemas com o 
colesterol, por exemplo.

“Como ela ajuda na quebra de gordu-
ras e no controle do colesterol, é bastante 
recomendada para prevenir doenças car-
díacas”, explica a nutricionista da Uni-
fesp, Ana Maria Figueiredo Ramos.

A alcachofra, também, é utilizada na 
culinária, principalmente no preparo de 
saladas. É aconselhável consumir a hor-
taliça, rapidamente, após a compra, uma 
vez que a mesma começa a perder suas 
qualidades após certo período. Ela possui 
cinco partes importantes: a ponta das fo-
lhas, não comestível; as “sedas’, que tam-
bém não se come; o “coração”, ou fundo, 
que é comestível, sendo a parte mais su-
culenta; a base das folhas, carnuda e tam-
bém comestível; e o talo que, depois de 
limpo (sem as fibras), pode ser usado em 
sopas e saladas.

Os gourmets comparam alcachofra a 
gosto com noz verde ou ervilhas. Fãs dão 
a ele grama sabor de noz.

“Eu adoro alcachofras, sempre que 
vejo vendendo no hortifrúti eu trago pra 
casa, e meu jeito preferido de comer alca-
chofra é o mais simples possível: alcacho-
fras cozidas em água e sal e depois passa-
das em um bom azeite. Lindas, simples, 
mas deliciosas realmente”, explica Fabia-
na Pinfildi, que consumidora assídua de 
alimentos saudáveis.

A alcachofra é um dos produtos co-
mercializados na Ceagesp. De acordo 
com o levantamento realizado pela Com-
panhia de abastecimento de São Paulo, 
somente no ano passado, foram vendidas 
mais de 548 toneladas, o que correspon-
deu financeiramente em 10 milhões de 
reais. 

Isso a coloca entre os 100 itens mais 

lucrativos do Entreposto paulistano.  Se 
comparar com o ano anterior, em 2016, 
o resultado foi bem parecido, um pouco 
melhor. Sendo que foram comercializa-
das 582 toneladas e trouxe um fatura-
mento de R$13 milhões. 

As principais cidades que encami-
nham para a Central de abastecimento 
de São Paulo, são os municípios de Pie-
dade, que corresponde a uma parcela 
significativa de 97% e Ibiúna com o res-
tante de 3%. 

São diversas empresas que trabalham 
com esse tipo de produto. A Azul Co-
mercial Agrícola foi criada em 1968. 
Localizada no Pavilhão APB - Box 152, 
muito tradicional no mercado, a empre-
sa é uma das diversas que comercializam 
alcachofra, sendo que Azul Comercial 
trabalha com esta hortaliça desde que foi 
inaugurada. 

A caixa de três quilos na primeira 
quinzena de novembro, do tipo 12, ou 
seja, do tamanho médio, esteve por volta 
de 50 reais. Isso porque está no fim da 
primavera. 

Segundo a tabela da Sazonalidade 
produzida pela Ceagesp, a partir do mês 
de agosto o produto se encontra com 
uma movimentação forte no mercado. 
Isso significa, por exemplo, que o pre-
ço fica mais em conta para o consumi-
dor. Esse período vantajoso para compra 
permanece até o novembro. Dezembro, 
ainda mais por conta do início do ve-
rão, que começa no dia 21, a hortaliça 
fica com uma quantidade bem irrisória. 
Consequência disso, o valor aumenta por 
causa da pouca oferta.

O que vale ressaltar é que devido à 
fatores diversos, os preços podem alterar, 
independente da época do ano.  

“A sazonalidade das frutas e hortali-
ças é calculada a partir dos dados histó-
ricos de volume de entrada por origem 
e preços levantados pela SEDES, tendo 
como base as informações das notas fis-
cais de remessa do produto ao atacadista 
estabelecido na CEAGESP paulistana e 
a Cotação de Preços da CEAGESP” é o 
que explica Fabiane Mendes, Engenheira 
de Alimentos do Centro de Qualidade, 
Pesquisa e Desenvolvimento da Ceagesp.
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País

Argentina

Espanha

Chile

Portugal

Itália

Uruguai

China

Holanda

Estados Unidos

França

Peru

Nova Zelândia

Colombia

Toneladas

43.357

36.290

29.881

15.869

10.072

8.586

4.541

4.230

1.786

1.278

909

671

88
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RANKING DE ORIGENS POR PAÍSES  NA CEAGESP- TONElADAS

País

Argentina

Chile

Espanha

Portugal

Uruguai

Itália

Holanda

China

Nova Zelândia

Peru

Estados Unidos

França

Israel

Toneladas

36.818
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fontE: SEDES -SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENvOLvIMENTO

A Ceagesp é a 
maior central de 
abastecimento da 
América Latina e a 
terceira maior do 

mundo. Por ano, são comercializadas 
mais de 3 milhões de toneladas de 
produtos hortifrutigranjeiros.  Além 
de receber e abastecer o Brasil inteiro, 
ela possui empresas que atuam com a 
importação de alimentos e também de 
flores de outros países. 

O Entreposto já realizou diversas 
edições especiais mostrando toda a 
relação comercial envolvendo o Chile, 
a Espanha, Portugal e a Holanda. Esses 
artigos podem ser conferidos na íntegra 
através do link: www.jornalentreposto.
com.br/biblioteca-virtual.

No ano passado, por exemplo, 
de acordo com os dados levantados 
pelas Sedes - Seção de Economia e 
Desenvolvimento, foram mais de 300 
mil toneladas movimentadas. Sendo 

que já no acumulado, 
de janeiro a setembro 
de 2018, a quantidade 
registrada, por enquanto, é de 
aproximadamente, 200 mil t.

Vale ressaltar que com o aumento 
disparado da moeda americana, este 
ano, a comercialização de produtos 
importados sofreram um grande impacto, 
principalmente, nas vendas. No mês de 
julho, por exemplo, onde o dólar chegou 
a registrar R$3,81, foi o maior valor 
alcançado nos últimos dois anos. “Aqui 
os produtos todos subiram de preço por 
causa da alta do dólar. Isso refletiu nas 
vendas que caíram pela metade”, é o que 
explica o proprietário Nilton da empresa 
La Luna que trabalha com alimentos que 
vêm de diferentes países como Chile, 
Argentina, Portugal, Espanha, Estados 
Unidos, entre outros.

Segundo a empresa, o aumento 
representou de 10 a 15% dos produtos. 
Um exemplo é a caixa de pera que vem 

da Argentina, antes 
encontrada, no mês de 

maio, por R$80,00 a caixa, já 
no mês anterior, ela fechou com o 

valor de 100 reais. Enquanto a Maçã Red 
Delicius, a caixa que era comercializada 
no mesmo período por R$85,00, em 
junho chegou a custar 105 reais.

Entretanto, a Argentina é o principal 
país que encaminha frutas e pescado 
para a Ceasa de São Paulo. Em 2017, 
foram registrados cerca de 43 mil t. Bem 
abaixo, em relação ao ano anterior, já que 
foram vendidos mais de 58 mil t. Esse 
ano, os nove primeiros meses, 36,8 mil t 
oriundos, somente, do país vizinho.

O Chile, em 2017, perdeu a segunda 
posição para a Espanha no ranking 
de origem de produtos por país em 
toneladas. Apesar que, este ano, por 
enquanto, o país chileno retomou a 
colocação inicial, com 24,5 mil t, ficando 
atrás apenas da Argentina com 36,8 mil 
t e à frente da Espanha com 16,5 mil t. 

Em 2016, por exemplo, o Chile chegou 
a exportar para o Entreposto paulistano, 
mais que a metade em relação ao ano de 
2017, com 52 mil t.

A Itália que, no ano passado, conseguiu 
uma marca impressionante de 10 mil t, 
ocupando a sexta colocação. Em 2018, 
por enquanto, a quantidade alcançada é 
bem inferior,  um pouco mais de 3 mil 
t. Isso o fez cair para a sétima posição, 
perdendo espaço para o Uruguai.

O Equador, por exemplo, conseguiu, 
já este ano, superar a marca obtida do ano 
passado. De janeiro a setembro de 2018, 
foram comercializadas 0,43 toneladas, 
isso de rosas equatorianas, frente a 0,39 
t. em 2017. 

A novidade fica por conta da Costa 
Rica, já que no ano passado, não 
constavam mercadorias registradas 
provenientes do país na Central de 
abastecimento de São Paulo e já na 
relação de 2018, ela ocupa a 18ª posição 
com 24 t.

cEASA DE São PAulo 
imPoRtA PRoDutoS 
DE outRoS PAíSES

300 MIL 
TONELADAS 

DE PRODUTOS 
IMPORTADOS FORAM 

vENDIDOS NO ANO 
PASSADO NO ETSP
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A pós um 2018 bas-
tante complicado, 
a comercial ização 
no entreposto de 
São Paulo começa 

a dar s inais  de melhora.   Os nú-
meros ainda são t ímidos é verda-
de,  mas,  o volume comercial izado 
no mês de outubro cresceu 0,7%, 
passando de 274.646 para 276.825 

vOLUME COMERCIALIZADO SOBE 0,7% EM OUTUBRO 

fLavio Luis godas
SEDES -SEÇÃO DE ECONOMIA E DESENvOLvIMENTO

toneladas. 
Os preços também registraram 

elevação em outubro.  De acordo 
com o índice CEAGESP, que mede 
a variação de uma cesta com 150 
produtos,  os preços sofreram ma-
jorações de 4,67% em outubro. 

As elevações tanto do volume 
comercial izado quanto dos preços 
praticados podem representar uma 
melhora dos níveis  de consumo. 
Vamos aguardar os números de 
novembro e dezembro para veri f i -
carmos com mais exatidão se este 
cenário otimista se confirma.

No acumulado do ano, o volu-
me comercial izado recuou 7,5%. 
Passou de 2.729.329 toneladas no 
período de janeiro a outubro de 
2017 para 2.523.298 toneladas no 
mesmo período de 2018. Sempre 
ressaltando que esta queda está su-
perdimensionada em razão da greve 
dos caminhoneiros e também dos 
funcionários da CEAGESP, épocas 
em que as  Notas Fiscais  de entrada 
não foram recolhidas nas portarias 
do entreposto de São Paulo.

Os setores com maior repre-
sentatividade no ano, levando-se 
em conta o volume de entrada em 
toneladas,  foram as frutas (52%), 

seguidas pelos legumes (25,2%), 
produtos diversos (12,9%), verdu-
ras (7,5%), pescados (1,3%) e f lo-
res  (1,1%). 

Os produtos mais  comercial iza-
dos (em toneladas)  no entreposto 
de São Paulo no período de janeiro 
a outubro foram:

1. Laranja:  222.562
2. Tomate:  205.279
3. Batata:  205.205
4. Mamão: 105.914
5. Maçã:  100.854
6. Limão: 90.567
7. Melancia:  88.302
8. Tangerina:  83.663
9. Cebola:  78.782
10. Abacaxi:  72.780

Preços:  O f luxo f inanceiro re-
gistrou queda de 2,2% no perío-
do de janeiro a setembro de 2018. 
Passou de R$ 6,42 bi lhões em 
2017 para R$ 6,28 bi lhões no mes-
mo período de 2018.

No dia 31 de outubro, a Confe-
deração da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA) e a Associação 
Brasileira dos Produtores Expor-
tadores de Frutas e Derivados 
(ABRAFRUTAS) e o programa 
Hortifruti Saber & Saúde lançam 
o inédito relatório Cenário Horti-
fruti Brasil, que traz o panorama 
nacional da produção de frutas 
e hortaliças, responsáveis por 
grande parte dos alimentos con-
sumidos todos os dias no País. 
Realizado com base em análise de 
dados, entrevistas com profissio-
nais do setor e métodos estatís-
ticos, o levantamento investigou 
24 cultivos e concluiu que são 
produzidas cerca de 37 milhões 
de toneladas anuais desses tipos 
de alimentos, dos quais entre 3% 
a 5% são exportados.

Entre os destaques do estudo, 
chamam a atenção os números 
relacionados à geração de empre-
go. Na fruticultura, por exemplo, 
são 6 milhões de trabalhadores 
em uma área de 2,4 milhões de 
hectares. 

Já na olericultura (área da hor-
ticultura que abrange a explora-
ção de hortaliças e legumes), são 

7 milhões de empregos distribu-
ídos em aproximadamente 2,6 
milhões de hectares. Isso significa 
que, a cada 10 hectares cultivados 
com frutas e/ou hortaliças, são 
cerca de 25 pessoas empregadas. 
A título de comparação, na cultu-
ra da soja, por exemplo, a cada 10 
hectares, é gerado 1 posto de tra-
balho (dado obtido pela divisão 
da área plantada com a oleagino-
sa, 34 mis/ha, por 3,8 empregos 
gerados pela atividade). Isso sig-
nifica que, além de um relevante 
impacto macroeconômico, esse 
setor também é essencial para a 
empregabilidade de parcela im-
portante da população.

Além disso, a tecnologia apli-
cada aos cultivos de frutas e hor-
taliças representa uma caracte-
rística importante. Nas culturas 
de mamão, melão e brócolis a 
adoção de tecnologia é de mais 
que 50%. 

E, ao considerar os cultivos em 
que a maior parte dos produtores 
tem perfil de alto ou médio uso de 
tecnologia, são destaque as cul-
turas de abacate, limão, manga, 
maçã e morango. Entre as horta-
liças, cebola, pimentão e tomate.

PRoDução DE fRutAS E hoRtAliçAS gERA EmPREgoS no bRASil

RanKing dos pRodutos Mais coMERciaLiZados no Etsp



16 eNTRePOsTO  I  NovEmbRo / 2018 | www.eNTRePOsTONews.cOM.bR

A divulgação dos resultados do 
PARA – Programa de Análi-
se de Resíduos de Alimentos 
da ANVISA – Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-

ria, ligada ao Ministério da Saúde, enfrenta 
dois grandes desafios graves. O primeiro, 
a não identificação do responsável pela 
produção, prejudica todos os produtores e 
comerciantes do produto, no lugar de pu-
nir o culpado. O segundo, a inexistência 
de registro de agrotóxicos para a maioria 
dos alvos biológicos das frutas e hortaliças, 
força o produtor à irregularidade - à utili-
zação de agrotóxicos não registrados para 
a sua cultura.      
A Instrução Normativa Conjunta 02, de 
7/02/2018, define ‘os procedimentos para 
a aplicação da rastreabilidade ao longo 
da cadeia produtiva de produtos vegetais 
frescos destinados à alimentação humana, 
para fins de monitoramento e controle de 
resíduos de agrotóxicos, em todo o territó-
rio nacional’.
As suas regras são simples. Cada um tem a 
sua responsabilidade de registro, de garan-
tia da segurança do alimento em seu poder 
e de rotulagem do produto. Ao produtor 
cabe o registro do destino de cada lote do 
seu produto e dos agrotóxicos utilizados 
na produção. Ao beneficiador, ao atacadis-
ta e ao varejista cabe o registro da origem e 
do destino de cada lote do produto. Não é 
proibida a mistura de diferentes lotes, mas 
ela precisa ser registrada e um novo lote 
deve ser criado. Não existem exigências ou 
proibições de utilização de sistemas de au-

tomação comercial como código de barra 
e QR-Code. O seu objetivo é identificar 
para cada lote, quais foram os seus deten-
tores e a sua origem na produção.

Algumas questões precisam ser enfrenta-
das:

1ª. A exigência de alguns supermercados 
aos seus fornecedores de contratação de 
um serviço de rastreabilidade específico, 
que utiliza QR-Code, não faz parte das 
exigências da INC 02. A INC 02 determi-
na que a identificação pode ser realizada 
por meio de etiquetas impressas com ca-
racteres alfanuméricos, código de barras, 
QR Code, ou qualquer outro sistema que 
permita identificar os produtos vegetais 
frescos de forma única e inequívoca. 

2ª. O registro, pelo produtor, dos agrotó-
xicos utilizados, associada à ausência de 
agrotóxicos registrados para os alvos bio-
lógicos da maioria das frutas e hortaliças 
faz com que o produtor se auto incrimine 
no preenchimento do caderno de campo e 
torna urgente um grande investimento na 
regularização do registro de agrotóxicos. 
O GT Minor Crops BR, um grupo de tra-
balho organizado pelo IBRAHORT e pela 
CNA, está em franca atividade. 
A solicitação de extensão de uso e de 
registro de agrotóxicos deve ser feita 
pela empresa fabricante. A INC 01 de 
16/07/2014, que trata do registro de agro-
tóxicos para fitossanitário insuficiente, 
permite a extensão de uso de agrotóxicos 

entre as culturas de pequeno suporte fi-
tossanitário, como as frutas e hortaliças. 
Ela já permitiu o registro de 1200 novas 
indicações de bula. Os técnicos da Minis-
tério da Agricultura, da Saúde e do Meio 
Ambiente fizeram um esforço especial 
para ‘limpar a pauta’. Hoje a tramitação 
de solicitação de extensão de uso é rápida, 
mas o número de solicitações é pequeno. 
Os principais interessados, produtores e 
técnicos, devem levantar por cultura, os 
alvos biológicos, as marcas e os ingredien-
tes ativos hoje utilizados para o controle 
de cada alvo. 
Em seguida a relação de alvos biológicos e 
ingredientes ativos por cultura deve passar 
por um processo de validação por técnicos 
especializados, que considere:
•	 A	 possibilidade	 de	 extensão	 de	
uso dos ingredientes ativos já registrados 
para outras culturas do mesmo grupo de 
CSFI, segundo a INC 01 de 16/07/2014
•	 A	verificação	da	existência	de	re-
gistro dos ingredientes ativos listados para 
o alvo biológico indicado 
•	 A	existência	de	restrições	à	exten-
são de uso ou ao registro dos ingredien-
tes ativos indicados: Ministério da Saúde, 
Meio Ambiente e Agricultura
•	 A	 existência	da	 indicação	de	 in-
gredientes ativos de mais de um grupo 
químico por alvo biológico.  

3ª. A situação atual da produção e frutas 
e hortaliças é dramática. Hoje é impossí-
vel produzir dentro da lei - não existem 
agrotóxicos registrados para todos os alvos 

RaSTREabiliDaDE: pRopoSTa DE Solução
biológicos de cada cultura. 
O manejo incorreto promove a evolução 
da resistência aos agrotóxicos disponíveis 
e o surgimento de novas pragas, doenças e 
plantas daninhas.

A solução é a adoção de práticas agronô-
micas que garantam a prevenção da ocor-
rência de pragas, doenças, distúrbios fisio-
lógicos, a melhoria da produtividade e da 
qualidade, da garantia da rastreabilidade, 
diminuindo a necessidade de aplicação de 
agrotóxicos. 
As atividades diárias de produção de frutas 
e hortaliças impedem muitas vezes a parti-
cipação dos agricultores nos treinamentos 
presenciais, em horários pré-determina-
dos. A solução é disponibilizar treinamen-
to a distância para cada cultura, que per-
mita ao aluno a escolha do seu horário, do 
local e do tempo de dedicação ao treina-
mento e permita a avaliação progressiva do 
aprendizado, das dúvidas e desafios mais 
comuns dos agricultores e dos resultados 
do aprendizado na capacidade do agricul-
tor de enfrentar os seus desafios diários.  
Treinamentos presenciais com reforço de 
aprendizagem deverão ser realizados nas 
regiões produtoras, atendendo a demanda 
dos produtores que já fizeram o treina-
mento a distância.
O treinamento permitirá que todos os 
produtores de frutas e hortaliças exibam 
um certificado aos seus compradores, 
comprovando competência na adoção de 
um sistema de produção sustentável a lon-
go prazo e de fornecimento de um produ-
to seguro e de boa qualidade.

RESUMO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS

1. Rotulagem desde a produção 
com as informações exigidas pela INC 02
2. Anotação pelos produtores dos 
agrotóxicos utilizados na produção (Anexo 
III e IV) e do destino do produto
3. Levantamento dos alvos biológi-
cos e dos agrotóxicos utilizados por cultu-
ra, com e sem registro (Anexo I).
4. Validação do levantamento dos 
alvos biológicos e dos ingredientes ativos 
considerando as restrições e a possibilida-
de de extensão de uso de cada ingrediente 
ativo 
5. Desenvolvimento do treinamen-
to em agricultura preventiva para cada cul-
tura
6. Capacitação dos produtores
7. Exigência pelos compradores do 
certificado do treinamento em agricultura 
preventiva dos seus fornecedores. 

Centro de Qualidade, Pesquisa e Desen-
volvimento da CEAGESP
11 3643 3825/ 11 3643 3890 
cqh@ceagesp.gov.br 

cqh
O NOVEMBRO AZUL TERMINOU,

MAS A REGRA É CLARA:
OS CUIDADOS COM 

A SAÚDE DEVEM 
CONTINUAR O ANO TODO.

A VIDA NÃO É UM JOGO.

NovembroAzulBrasil

novembroazuloficial

www.novembroazul.com.br

institutoladoaladopelavida

institutoladoalado

www.ladoaladopelavida.org.br

JUNTE-SE AO TIME DA PREVENÇÃO E MARQUE
UM GOLAÇO PELA SUA SAÚDE!
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A maçã é uma fruta muito popular, não 
somente no Brasil. Ela é muito consumida 
na forma em in natura, principalmente, na 
utilização de sucos, além de ser utilizada 
na realização de bolos, sorvetes, tortas e 
também muito consumida até mesmo em 
saladas. 
A novidade é que uma empresa está lan-
çando no mercado, um novo produto, que 
é o açúcar feito da maçã. A vantagem para 

o consumidor é que com esta fruta, ela re-
duz pela metade as calorias do que com 
o convencional, isso sem perder as pro-
priedades físicas do açúcar obtido a partir 
da cana. “Já conhecia o uso pela indústria 
e decidi investigar como poderia obter o 
açúcar da maçã em pó”, ressalta a execu-
tiva  Pipoca de Colher, Sabrina Schmi-
dt, responsável pelo desenvolvimento do 
Adoçã, nome comercial do produto.

A cenoura é conhecida como um dos ali-
mentos mais ricos em betacaroteno, um 
poderoso antioxidante responsável por sua 
cor alaranjada. Fonte de fibras, minerais 
como fósforo, potássio, cálcio e sódio e 
vitamina A, vitamina B2, vitamina B3 e 
vitamina C.
Pode ser consumida crua ou cozida, em sa-
ladas, no preparo de bolo, purê, pão, suco, 
sopas e refogados. Se mantida em geladei-

ra, dentro de saco plástico, tem durabili-
dade de 15 dias. 
Cada 100g de cenoura contém, em mé-
dia, 51 calorias. As cenouras possuem boa 
quantidade de fibra alimentar, importan-
tes na manutenção da boa saúde digestiva, 
pois estimulam o trânsito intestinal, au-
xiliam na eliminação de toxinas e contri-
buem para reduzir o mal-estar provocado 
pela prisão de ventre.

EmPRESA lAnçA no mERcADo 
ADoçAntE fEito DE mAçã

toDoS oS bEnEfícioS 
EncontRADoS nA cEnouRA

Abacaxi, banana, maçã, man-
ga, pêra e uva. Elas são bem 
fáceis de encontrar, seja nos 
supermercados, nas feiras 
de rua ou na quitanda da 

esquina. 
Mas, quando o assunto é alimentação ba-
lanceada, investir em outros sabores e tex-
turas traz uma série de benefícios, uma vez 
que a restrição de determinados alimentos 
aumenta a chance de causar deficiência ou 
excesso de nutrientes.
“A versatilidade alimentar baseia-se em 
dois grupos: Alimentos de origem animal 
e vegetal. Os de origem animal são boas 
fontes de proteínas e da maioria das vita-
minas e minerais, mas não contêm fibras 
e podem apresentar elevada quantidade 
de calorias por grama e teor excessivo de 

vARiAR AS 
fRutAS Do 
cARDáPio 
PRomovE 
EQuilíbRio nA 
AlimEntAção 
Do DiA A DiA

gorduras não saudáveis. Por sua vez, ali-
mentos de origem vegetal costumam ser 
ricas em fibras, de vários nutrientes e ge-
ralmente têm menos calorias por grama do 
que os de origem animal. Mas, individu-
almente, tendem a não fornecer, na pro-
porção adequada, todos os nutrientes de 
que necessitamos”, enfatiza a nutricionista 
Sheila Basso.
Seja para mais ou para menos, o prejuízo 
na saúde tende ser perceptível e, em alguns 
casos, acaba sendo necessário a suplemen-
tação alimentar. 
Se a solução parece inviável, já que a ro-
tina nos escritórios inviabiliza a procura 
por variedade, uma opção é investir na 
contratação de serviços que atendam essa 
demanda. A Snack Frutas, empresa espe-
cializada em delivery de frutas para escri-
tórios, conta com um leque bastante varia-
do, indo além das tradicionais.
Nomes pouco conhecidos, como atemoia, 
umbu-cajá e mangostin são algumas que 
podem seguir na cesta, que são entregues 
para pequenas, médias e grandes empresas 
nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte.
“Nosso compromisso é contribuir com a 
saúde das pessoas. E uma das formas de 
reverter ou minimizar o consumo exces-
sivo de alimentos pouco saudáveis, como 
fast-foods, industrializados e doces é ter 
acesso rápido e prático às frutas. 
O reflexo desses hábitos vem em cadeia, 
com o melhor rendimento do colaborador 
e um clima organizacional mais alegre e 
motivado”, pondera Carlos Ribeiro, dire-
tor e um dos sócios do negócio.
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O Brasil produz aproximadamente 1,8 
bilhão de abacaxis por ano. É o segundo 
maior produtor mundial, ficando atrás 
apenas da Tailândia. Sendo que o Nordeste 
é a maior região produtora, o que repre-
senta 37,1% do total Não suporta clima 
muito frio. Sendo que a melhor tempera-
tura situa-se entre 22 °C e 32 °C.
Por isso, de acordo com a tabela de sazona-
lidade da CEAGESP, a produção do tipo 
Havaí começa a ficar forte a partir do mês 

de dezembro. Na Central de Abastecimen-
to de São Paulo, o abacaxi é um dos produ-
tos mais comercializado.
Segundo o balanço anual da Companhia, 
em 2017, foram vendidas mais de 93 mil 
toneladas da fruta, o que a coloca na 11º 
colocação do setor. Já de janeiro a setem-
bro, deste ano, no acumulado, são mais de 
63 mil t. No Entreposto paulista, a fruta é 
vendida em embalagem de madeira, con-
tendo a caixa de 1 quilo.

O setor de frutas é responsável por mais de 
50% de toda a movimentação. A laranja 
é o produto mais vendido no Entreposto 
paulistano. De acordo com a Companhia 
de abastecimento, em 2017, foram mais 
280 mil toneladas. Um pouco abaixo, em 
relação ao ano de 2016, já que foram ven-
didas mais de 300 mil t da fruta.
Apesar que, no acumulado de janeiro até 
setembro deste ano, são mais de 198 mil t.
Segundo a tabela de sazonalidade, o perí-

odo de maior produção no ETSP, no caso 
da laranja lima é a partir do mês de julho 
e permanece até outubro, novembro já co-
meça a diminuir a quantidade. 
A forma de comercialização da fruta, no 
Entreposto, é geralmente utilizada através 
por caixas de 18 Quilos.
O Brasil é líder mundial de produção e 
exportação de laranja. Por ano, são mais 
produzidas mais 16 milhões de toneladas. 

DEzEmbRo EStá chEgAnDo E A 
SAfRA Do AbAcAXi tAmbém

cEAgESP movimEntA mAiS DE 
280 mil tonElADAS DE lARAnJAS

Segundo a tabela de sazonalidade, a par-
tir de setembro a produção começa a ficar 
forte e isso vai até o mês de janeiro que co-
meça a ficar em uma situação moderada, 
na CEAGESP. 
De acordo com o balanço da Companhia, 
em 2017, foram comercializadas mais de 
400 toneladas da fruta. O item fica entre 
os 40 produtos mais vendidos no setor de 
frutas. No ano passado, rendeu mais de 
R$ 3 milhões na movimentação.
O Brasil é o terceiro maior produtor mun-

dial de frutas, ficando atrás apenas da 
China e Índia. A área cultivada no País 
é estimada em cerca de 10.000 ha, com 
destaque para a Bahia, Ceará, Paraíba e 
Pernambuco, que juntos detém a 60% da 
produção nacional.
A acerola é de origem da América Cen-
tral. Sendo que segundo a Embrapa, ela se 
desenvolve e produz satisfatoriamente em 
clima tropical e subtropical, sendo resis-
tente também a temperaturas próximas a 
zero grau centígrados. 

AcERolA, umA fRutA QuE 
movimEntA R$ 3 milhõES
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aSSiM COMeÇa 
UMa GRaNde 
aVeNTURa

Considero uma AVENTU-
RA, tenho sorte por ter uma 
vida em contato com as abe-
lhas. É um privilégio para 
mim, ter essa vivência, co-

nhecê-las e presenciar de perto como elas 
vivem. As abelhas se organizam em colô-
nias ou enxames que prefiro chamar de 
COMUNIDADE DAS ABELHAS. Vou 
procurar trazer para vocês as informações 
sobre as melhores praticas da apicultura 
Natural que praticamos, visando princi-
palmente preservar e proteger as Abelhas 
Meliferas.
Um pouco de sua historia: As abelhas exis-
tem há mais de 50 milhões de anos, an-
tes, portanto, do surgimento do homem. 
Apicultura, a técnica de explorar racional-
mente os produtos das abelhas, remonta 
ao ano 2400  A.C., pelo menos  confor-
me vários historiadores, no antigo Egito. 
De toda a forma, o mel já era conhecido 

Toda a cultura de hortali-
ças e frutas tem normal-
mente pragas e doenças 
que podem comprome-
ter seu cultivo, assim, 

a abóbora não poderia ser diferente! O 
agricultor deve ficar alerta para não colo-
car em risco a produção dos frutos e ter 
como consequência disso uma quebra, le-
vando a prejuízos significativos que mui-

PRAgAS E DoEnçAS QuE 
PREJuDicAm cultivo DE AbóboRAS, 
é PoSSívEl combAtê-lAS?

tas vezes acabam comprometendo toda 
uma safra.

Segundo a EMBRAPA destacam-se 
como principais doenças aquelas ocasio-
nadas por fungos e vírus, e ainda podem 
ser provocadas por nematoides e bacté-
rias, podendo ocasionar:

Podridão dos frutos: A superfície dos 
frutos torna-se branca, e pode ocorrer 
quando há um excesso de chuvas, com 
alta temperatura e umidade, clima bem 
característico do verão. 

A doença conhecida como Oídio é 
comum aparecer em condições de baixa 
umidade do ar, pouca insolação, alta tem-
peratura e em final de ciclo da cultura. É 
observado nas folhas, pecíolos e hastes jo-
vens manchas de cor amarelo-palha, que 
crescem posteriormente e tornam-se ne-
cróticas. 

Outra doença conhecida como Mildio 
tem como agente causal o fungo Pseudo-
peronospora cubensis em diversas espé-
cies de cucurbitáceas, e frequentemente 
é responsável por grandes perdas econô-
micas.  

As folhas da aboboreira apresentam 
na sua superfície manchas de cor verde 
mais claras, delimitadas pelas nervuras. 
Com a evolução da doença apresentam-se 
amarronzadas/acastanhadas.  A morte das 
folhas expõe os frutos à ação dos raios so-
lares, queimando-os, prejudicando assim 
seu valor comercial. 

Favorecida pela alta umidade, o seu 
controle deve ser preventivo devido a sua 
rápida disseminação.  O manejo da cul-
tura como, por exemplo, evitar o plantio 

em locais com alta umidade e ex-
cesso de irrigação, propiciar melhor 
ventilação da cultura podem ajudar 
no controle. Sua incidência é mais 
importante nas regiões Sul e Sudes-
te.
•	Tombamento:   Acomete  pr inci -
pa lmente  na  fase  in ic ia l  da  cul tu-
ra ,  ocas ionada pr incipa lmente  por 
fungos ,  ocorre  o  escurec imento e 
amolec imento da  base  da  p lanta ,  o 
resul tado é  que o  caule  não conse-
gue dar  supor te  ao peso da  p lanta 
resul tando em seu tombamento.
•	Viroses: No Brasil as viroses es-
tão entre os principais problemas 
fitossanitários que afetam o cultivo 
da abóbora. Mais de trinta vírus já 
foram relatados no país infectando 
as cucurbitáceas. A severidade varia 
levando-se em consideração o pató-
geno, o vetor hospedeiro, condições 
climáticas e meio ambiente. Os ví-
rus são transmitidos planta a planta 
e tem como veículo insetos sugado-
res como a Mosca-branca, Pulgão 
verde e Trips. O inseto sugador pica 
uma planta infectada, se contamina 
e ao se alimentar transmite a doen-
ça às demais. Em geral as plantas 
infectadas primeiramente apresen-
tam variações de cores entre verde e 
amarelo nas nervuras foliares, sinto-
ma conhecido como mosaico e ficam 
deformadas. Há então uma redução 
no desenvolvimento da planta que 
produz frutos pequenos e deforma-
dos.

ODETE SANCHES - NUTRICIONISTA

FRANCISCO  ALMEIDA - PRODUTOR RURAL E 
APICULTOR

e apresentado pelos sumérios 5000 anos 
antes de Cristo. 
Egípcios e gregos desenvolveram as rudi-
mentares técnicas de manejo que só foram 
aperfeiçoadas no final do século XVII por 
apicultores, tais como Lorenzo Langstro-
th, que desenvolveu as bases da apicultura 

moderna. Posteriormente surgiram a Api-
cultura Natural e a Permapicultura, que 
tem como base as boas práticas ecológicas 
voltadas para a proteção e preservação das 
abelhas.
No Brasil, as abelhas teriam sido intro-
duzidas em 1839, sendo que a atividade 

passou por vários problemas, até se tornar 
uma boa opção aos agricultores brasilei-
ros. A atividade apícola teve início no país, 
quando o padre Antônio Carneiro trouxe 
algumas colônias de abelhas da espécie 
Apis Mellifera da região do Porto, em Por-
tugal, para o Rio de Janeiro. 
Outras raças da mesma espécie foram in-
troduzidas posteriormente por imigrantes 
europeus, principalmente nas regiões Sul 
e Sudeste.
Com a introdução da abelha africana (Apis 
Mellifera Scutellata) em 1956, a apicul-
tura brasileira tomou um novo rumo, de 
forma acidental: essas abelhas escaparam 
do apiário experimental e passaram a se 
acasalar com as abelhas de raça europeia, 
formando um híbrido natural chamado de 
abelha africanizada. 
Essa nova espécie de abelhas tem mais re-
sistência a doenças, é muito mais produti-
va e hoje é a base para o fornecimento do 
mel em todo Brasil tendo dominado sobre 
as Europeias, que hoje não mais existem 
no Brasil.
A agressividade dessas abelhas causou, ini-
cialmente, um grande problema no mane-
jo dos apiários e muitos apicultores aban-
donaram a atividade. 
Somente após o desenvolvimento de téc-
nicas adequadas, nos anos 70, a apicultura 
passou a crescer e se expandiu para as regi-
ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
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JE - Que balanço a Mercedes-benz 
faz do Circuito Ceasa deste ano?
Ari de Carvalho - Mais uma vez, 
essa iniciativa foi um sucesso. Esti-
vemos em 12 das principais Centrais 
de Abastecimento do País, pro-
movendo um contato direto com 
transportadores, operadores e mo-
toristas.
Levamos as soluções que a marca 
oferece tanto para quem busca as 
produções no campo, nas coopera-
tivas e nos centros de distribuição, 
como para quem entrega os produ-
tos da Ceasa aos diversos pontos de 
venda nas cidades.Além disso, em 
algumas etapas, realizamos a venda 
de peças e contamos com a partici-
pação do Banco Mercedes-Benz.

JE - Qual é a importância de uma 
ação como o Circuito Ceasa?
Ari de Carvalho - É um grande 
evento que efetivamente materiali-
za o nosso compromisso “As estra-
das falam. A Mercedes-Benz ouve”. 
Uma oportunidade valiosa em que 
demonstramos nossa ampla linha 
de veículos e de serviços, proporcio-
nando aos motoristas a oportunida-
de de dirigir e testar os diferenciais e 
as novidades dos nossos caminhões 
no que se refere a desempenho, 
conforto, tecnologia e segurança.
Os transportadores, autônomos e 
motoristas das centrais de abas-
tecimento cumprem uma jornada 
bastante puxada, daí nosso objetivo 
de ir até eles em seus próprios locais 
de operação para apresentar uma 
solução completa em transporte de 

je eNTReViSTa aRi de CaRValhO, diReTOR de VeNdaS e 
MaRkeTiNG CaMiNhõeS da MeRCedeS-BeNz dO BRaSil

 Mais uma vez, essa 

iniciativa foi um sucesso. 

Estivemos em 12 das 

principais Centrais 

de Abastecimento 

do País, promovendo 

um contato direto 

com transportadores, 

operadores e motoristas 
  

O Circuito Ceasa Mercedes-Benz 2018 percorreu as principais Centrais de 
abastecimento (Ceasas) do País. 

carga e mercadorias, tendo por base 
a maior linha de caminhões e co-
merciais leves do mercado e o mais 
abrangente pacote de produtos e 
serviços.

JE - Qual foi a programação e a 
dinâmica do Circuito Ceasa deste 
ano?
Ari de Carvalho - Começamos em 
maio, por Goiânia (GO), e realizamos 
mais 11 etapas até outubro, pas-
sando por Brasília (DF), Belém (PA), 
Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador 
(BA), Uberlândia (MG), Ribeirão Pre-
to (SP), Campinas (SP), Curitiba (PR), 
Florianópolis (SC) e Porto Alegre 
(RS).

JE – O que vocês forneceram aos 
participantes que foram até ao 

estande da Mercedes?
Ari de Carvalho - Em cada etapa, 
os participantes puderam conhecer 
e dirigir os caminhões Accelo 1016 
e Atego 3030 8x2, modelos muito 
utilizados nas operações de horti-
frutigranjeiros no segmento ataca-
dista em diversas regiões do Brasil.
Além disso, nós os convidamos a 
se tornarem membros do Merce-
desClub, o Programa de Fidelida-
de e Recompensas, que permite 
acumular pontuações conforme as 
compras de peças e serviços nos 
Concessionários Mercedes-Benz e 
de acordo com o relacionamento e 
a preferência do cliente pela marca.

JE - O que chamou mais a atenção 
do público participante no que se 
refere aos caminhões Mercedes-

-benz?
Ari de Carvalho - Há uma percep-
ção crescente de que os caminhões 
Mercedes-Benz estão cada vez 
alinhados com as demandas dos 
transportadores e dos motoristas, 
como também com a realidade do 
transporte no Brasil.
O fato deles dirigirem o Accelo 1016, 
agora com cabina estendida e banco 
do motorista pneumático, e o Atego 
3030 8x2 com câmbio automatiza-
do aumentou a admiração por esses 
caminhões que estão muito presen-
tes na logística de transporte das 
unidades da Ceasa.

JE - O que há de destaque nos ca-
minhões Accelo?
Ari de Carvalho - Com os cami-
nhões leves Accelo 815 e 1016 e o 
modelo médio Accelo 1316 6x2, a 
Mercedes-Benz elevou ainda mais 
o padrão de conforto, economia e 
segurança dessa linha consagrada 
no mercado por sua versatilidade e 
excelente custo operacional na cole-
ta e entrega urbana e no transporte 
rodoviário de cargas.
Entre as novidades lançadas este 
ano, vale destacar a cabina esten-
dida (+180 mm), banco pneumático 
opcional para o motorista, painel de 
instrumentos com novas funções, 
como pressão de turbo e alarme de 
velocidade e tanque adicional de 
combustível de 150 litros, que eleva 
para 300 litros a capacidade total do 
Accelo, a maior autonomia do seg-
mento.

JE - No caso do Atego, quais são os 
diferenciais dos caminhões dessa 
linha?
Ari de Carvalho - A linha de médios 
e semipesados Atego também trou-
xe muitos destaques para o merca-
do este ano.
Entre eles, incluem-se: Pacote Ro-
bustez, novo climatizador, painel de 
instrumentos com novas funções, 
piloto automático com foco em me-
nor consumo, sistema de distribui-
ção da força de frenagem e controle 
de tração.

JE - O que mais a Mercedes-benz 
oferece aos transportadores, mo-
toristas e operadores da Ceasa?
Ari de Carvalho - A Mercedes-Benz 
oferece ao mercado a mais completa 
e abrangente linha de caminhões, o 
que envolve, além das linhas Acce-
lo e Atego, os extrapesados Axor e 
Actros. Esse portfólio oferece diver-
sos modelos para os operadores da 
Ceasa.
Além disso, nossa marca oferece ao 
mercado a família de veículos co-
merciais leves Sprinter, formada pe-
los modelos 313 CDI Street (PBT de 
3,50 ton), 415 CDI (PBT de 3,88 ton) e 
515 CDI (PBT de 5 ton), com 60 ver-
sões à escolha dos clientes.



ivEco tRARá noviDADES AinDA EStE Ano 
no SEgmEnto DE PESADoS
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A Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores, 
Anfavea, divulgou, no dia 4 de 
outubro, em São Paulo, as novas 
previsões para este ano. Sendo 
que o segmento de máquinas 
agrícolas e rodoviárias terminará 
2018 com 47 mil unidades nego-
ciadas, aumento de 11% sobre o 
ano passado – a última projeção 
indicava alta 7%.
As exportações deverão ficar es-
táveis com 14 mil unidades, e 
a produção chegará em 61 mil, 
elevação de 15%. Para Antonio 
Megale, presidente da Anfavea, 
a revisão foi necessária principal-
mente pelos bons resultados do 
mercado interno e pelas expor-
tações para a Argentina, principal 
parceiro comercial do Brasil:
“O mercado interno brasilei-
ro progride mês após mês, com 
mais intensidade no segmento de 
caminhões e de máquinas agrí-
colas, o que gerou essa neces-
sidade de revisarmos para cima 
nossas projeções de vendas. Por 
outro lado, a situação macroeco-
nômica da Argentina impactou o 
mercado interno daquele país e, 
consequentemente, as exporta-
ções brasileiras para lá, por isso 

diminuímos nossa previsão neste 
quesito”.
No segmento de caminhões, o 
licenciamento subiu 47,7% ao de-
frontar as 6,7 mil unidades de se-
tembro deste ano com as 4,5 mil 
do mesmo mês de 2017, mas bai-
xou 10% ante as 7,5 mil de agosto. 
No acumulado, o balanço apre-
senta alta de 49,2%, com 52,8 mil 
unidades em 2018 e 35,4 mil no 
ano passado. 
A produção de caminhões regis-
trou em setembro 9,1 mil unida-
des, número 19,9% superior às 7,6 
mil de setembro do ano passado 
e 6% inferior às 9,7 mil de agosto 
deste ano. No período acumula-
do as 77,3 mil unidades fabricadas 
este ano estão 30,5% maiores que 
as 59,2 mil de 2017.
As exportações apresentaram 
recuo de 25,4%, com 1,8 mil uni-
dades em setembro e 2,4 mil no 
mesmo mês do ano passado. 
No comparativo com agosto, 
quando 2,2 mil unidades foram 
enviadas para outros países, a di-
minuição é de 17%. A soma dos 
nove meses do ano aponta de-
créscimo de 4,5%, com 20,5 mil 
caminhões em 2018 e 21,4 mil em 
2017.

veNdAs de cAMINhões sObeM 
quAse 50%, seguNdO ANFAveA

No dia 29 de outubro, a ADAMA, empresa 
global do setor de agroquímicos foi reconhe-
cida como umas das 100 empresas mais efi-
cientes em gestão de frotas pelo Prêmio 100 
Best Fleets – etapa PARAR Brasil.
Em parceria com a NAFA Institute and Ex-
po, o evento foi realizado em São Paulo (SP), 
durante a conferência anual da Welcome To-
morrow 2018 (WTM 2018). Nesta avaliação, 
a empresa ocupou a 20ª posição no ranking.
“É com imenso prazer que recebemos esta 
notícia, que chega para assegurar que nos-
sos investimentos na gestão de frotas foram 

precisos, responsáveis e satisfatórios para 
aqueles que usufruem de nossos serviços”, 
destaca Ana Colla, diretora de Operações da 
ADAMA Brasil.
O prêmio contemplou projetos que foram ava-
liados com base em critérios de segurança, 
eficiência e sustentabilidade. O principal ob-
jetivo da premiação é projetar as marcas ava-
liadas, as tornando modelo de estratégia e 
resultados para toda a sociedade. Em esca-
la global, os melhores projetos concorrerão 
ao 100 Best Fleets USA, realizado todos os 
anos durante a NAFA I&E.

adaMa fiGURa eNTRe aS eMpReSaS 
COM MelhOR GeSTãO de fROTaS dO BRaSil

Depois do lançamento da Daily City 30S13, 
ainda mais tendo com pouco tempo de mer-
cado da 30S14, a montadora italiana espe-
ra fechar o ano de 2018, com mais uma no-
vidade.
Por enquanto não há nada confirmado oficial-
mente, mas segundo a assessoria de impren-
sa da Iveco, em dezembro terá um anúncio 
de um novo modelo para o segmento da li-
nha dos pesados.
A pouco de dois meses, agora é só aguar-
dar para saber como será esse novo veículo.

De acordo com o balanço realizado pela An-
favea - Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores e divulgado recen-
temente, no dia 4 de outubro, somente no mês 
de setembro deste ano, dos pesados, foram 
emplacados cerca de 136 veículos.
Já no acumulado de janeiro a setembro, as 
vendas em geral, envolvendo todas as mon-
tadoras, apresentou  uma alta de 49,2%, com 
52,8 mil unidades em 2018. A expectativa pa-
ra muitos do setor é animadora com a retoma-
da da economia.
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A VW Caminhões e Ônibus, em parceria com 
o Banco Volkswagen, oferece uma nova mo-
dalidade de negócio para o Delivery Express: 
a locação. 
Operada pela Fleet Solutions Brasil, empresa 
do Grupo Volkswagen,  a solução tem contra-
tação bastante simples. 
Basta que o cliente escolha o implemento – 
Baú ou Carga Seca – defina o prazo e quilo-
metragem de acordo com o perfil de negócio. 
Além disso as parcelas mensais de locação 
já contemplam emplacamento, IPVA, licen-
ciamento, Contrato de Manutenção Volksto-
tal e ChameVolks.

 “Nosso objetivo é apresentar uma solução 
completa de mobilidade, oferecendo ferra-
mentas de negócios que atendam a empre-
sas de diversos segmentos e portes que op-
tem pela terceirização de frota como estraté-
gia para dedicar mais tempo a suas ativida-
des principais”, afirma Ricardo Alouche, vice-
-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Ven-
das da VW Caminhões e Ônibus.
Os clientes que optarem pela locação do De-
livery Express poderão ainda solicitar outros 
serviços que serão calculados e acrescidos 
nos valores mensais, tais como seguro, pneus 
e fretes.

Pela 10ª vez, a Mercedes-Benz é a mar-
ca de caminhões mais lembrada do Bra-
sil, segundo o “Folha Top of Mind 2018”. 
Conforme premiação realizada ontem, em 
São Paulo, a Empresa venceu esta cate-
goria no maior e um dos principais estu-
dos de lembrança de marcas do País, or-
ganizado pela Folha, que chega ao 28º ano. 
A Mercedes-Benz foi indicada vencedora 
com 21% das menções dos entrevistados, o 
que representa 9 pontos percentuais a mais 
em relação à segunda marca mais citada. 
O questionamento foi feito a mais de 6.600 
pessoas em cerca de 200 municípios de vá-

rios portes e de todas as regiões do Brasil. 
Além de caminhões adequados a cada opera-
ção de transporte do País, a Mercedes-Benz 
oferece suporte ao cliente durante todo o ci-
clo de vida dos veículos de sua frota. Isso in-
clui uma ampla linha de peças e serviços, co-
mo também soluções de conectividade, que 
chegam ao mercado por meio da Rede de 
Concessionários, presente em todos os Es-
tados do Brasil.
Ainda dentro do conceito de uma solução 
completa aos clientes, a Mercedes-Benz 
oferece atrativas opções de financiamento 
do Banco e do Consórcio da própria marca,.

vW cAminhõES AmPliA fERRAmEntAS 
DE nEgócioS PARA o DElivERy EXPRESS

mERcEDES é A mARcA DE cAminhõES 
mAiS lEmbRADA PEloS bRASilEiRoS

D e acordo com números 
da NTC&Logística e 
do Setcesp (Sindicato 
das Empresas de Trans-

portes de Carga em São Paulo), o roubo 
de cargas causou prejuízo de R$ 1,574 
bilhão em todo o país, no nao passado. 

Além disso, estima-se que 20% dos ve-
ículos roubados não são recuperados 
e, dessa forma, a perda é de R$ 2,5 bi-
lhões.

Diante disso, cresce a atuação de 
empresas como a Buonny, maior geren-
ciadora de riscos independente do Bra-

sil. Somente, em 2017, foram mais de 
1,4 milhão de viagens monitoradas pela 
Central 24h BuonnySat, com índice de 
sucesso nas recuperações de 99,992%.

Para que haja esse sucesso no tra-
balho, a Buonny aposta em tecnologia 
no gerenciamento de riscos. “Ao apli-

ROUBO de CaRGa - pRejUízO de R$ 2,5 BilhõeS NO BRaSil

transportes
carmos o GR exclusivamente ao trans-
porte de cargas, criamos um processo, 
que envolve toda a cadeia de movi-
mentação, transporte, distribuição e 
armazenamento de cargas. São vários os 
procedimentos e normas que podem ser 
implementadas e definidas para um ge-
renciamento eficaz”, explica Cyro Buo-
navoglia, presidente do Grupo Buonny.

Para isso, existem várias ferramentas 
modernas que tornam o GR ainda mais 
eficiente. Entre elas está o uso do Big 
Data, ou seja, é possível ter um banco 
de dados extremamente potente, que 
permite mapeamento estratégico de 
áreas de risco, confecção de rotogra-
mas, normatização das regras de GR, 
capacitação e gestão de pessoas. Ain-
da há o aumento do controle da frota 
e gestão das entregas, por meio de app 
de Monitoramento de carga via mobile, 
para veículos que não possuem equipa-
mento de rastreamento instalado.

“O constante aprimoramento dos 
processos, normas e procedimentos, 
aliados aos avanços tecnológicos são 
essenciais para manter o padrão de 
qualidade do gerenciamento de riscos. 
Entretanto, o investimento no capi-
tal humano é imprescindível para que 
todas essas ferramentas funcionem de 
forma harmônica para alcançar a exce-
lência nos resultados”,destaca
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