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artigo

Cultivar plantas 
de cobertura com 
incentivo? Onde?

Paulo CeSar rodrIgueS
edItor

Plantas de cobertura são espé-
cies vegetais utilizadas, nor-

malmente na entressafra, para se 
conseguir melhor conservação do 
solo e produzir palha para uma 
boa semeadura direta. É impossí-
vel se conseguir semeadura direta 
de qualidade sem palha. O Brasil 
é o País com a segunda maior área 
em semeadura direta, no mundo. 
Iniciativa de quem? De muitos 
agricultores, preocupados com a 
conservação de seu bem maior, a 
terra. Enquanto a agricultura pro-
dutiva, econômica é demonizada 
por muitos grupos auto-declara-
dos ecológicos, ela vem fazendo 
sua parte com relação à conser-
vação de nossos recursos. Inves-
tindo, praticamente sem apoio 
oficial. Pode-se alegar que existe 
o Programa de Baixo Carbono do 
Governo Federal. Existe? Como 
está funcionando?

Muito bem, vamos sonhar 
um pouco. No Estado de Iowa, 
nos Estados Unidos, foi lançado 
um programa: Unilever/ADM 
Sustainable Soy Continous Im-
provment Program, com apoio 
governamental. Basicamente, o 
programa visa estabelecer condi-
ções para que a Archer Daniels 
Midland Company (ADM) possa 
suprir a Unilever com soja produ-
zida de modo sustentável. Cada 
agricultor que usar plantas de 
cobertura pela primeira vez terá 
uma ajuda de custo de US$ 60.00 
por hectare para adquirir semen-
tes. Além disso, há desconto na 
aquisição de sementes de uma 
determinada companhia, mais 
assistência técnica. Para quem já 
usa plantas de cobertura, o incen-
tivo é de US$ 36.00. Os partici-
pantes do programa podem ainda 
participar de treinamentos e dias 
de campo. Quem assume o cus-
to da participação na compra de 
sementes é o Departamento de 
Agricultura do Estado de Iowa. 

Lógico que o programa limita a 
área beneficiada e o custo é divi-
dido apenas na primeira compra  
de sementes. Entretanto, é forne-
cido um aplicativo que permite 
ao agricultor calcular os ganhos 
advindos da aderência ao progra-
ma. Como dá lucro, ele acaba fi-
cando e passa a cultivar plantas de 
cobertura regularmente.

Entre os principais proble-
mas na conversão da agricultura 
tradicional, no Brasil, para uma 
agricultura mais conservacionista, 
com rotação de culturas e uso de 
plantas de cobertura para prote-
ger o solo e ciclar nutrientes, está 
justamente no investimento ne-
cessário na aquisição de sementes 
e na falta de conhecimento técni-
co para implantação. Não muito 
diferente do Estado de Iowa.

No Brasil temos agricultores 
que se preocupam em fazer uma 
agricultura melhor, temos Unile-
ver e temos ADM, além de muitas 
outras companhias que se dizem 
preocupadas com sustentabilida-
de. Temos produtores de sementes 
de plantas de cobertura. Temos 
um governo que pensa e age, de 
fato, investindo para melhorar a 
sustentabilidade? Fica a sugestão: 
passar das palavras para a ação.

CIro antonIo roSolem , VICe-
PreSIdente de eStudoS do ConSelho 
CIentÍfICo Para agrICultura 
SuStentáVel (CCaS) e ProfeSSor 
tItular da faCuldade de CIênCIaS 
agrÍColaS da unIVerSIdade 
eStadual PaulISta “JúlIo de 
meSquIta fIlho” (fCa/uneSP 
botuCatu)

Por CIro antonIo roSolem

O ano de 2015 foi conside-
rado pela Assembleia Geral da 
ONU como o ano internacional 
dos solos e este foi o principal 
tema abordado no 5º Congres-
so Brasileiro de Fertilizantes que 
aconteceu em São Paulo no dia 
25 de agosto.

Estavam presentes no evento 
profissionais ligados à cadeia do 
agronegócio, representantes da 
empresa Yara Brasil Fertilizantes, 
Lair Vianei Hanzen, o secretá-
rio-geral da Sociedade Brasileira 
do Solo, Reinaldo Cantarutti, e 
o presidente da Associação Na-
cional para Difusão de Adubos 
(Anda), George Wagner Boni-
fácio e Sousa, que declarou que 
“simultaneamente estamos vi-
venciando um paradoxo. A atual 

estabilidade econômica e política 
está  induzindo a desvalorização 
do real. Esta desvalorização esta 
á viabilizando a produção agrí-
cola em momento de redução de 
preços no cenário internacional 
de commodities. O cenário oti-
mista de crescimento do agrone-
gócio brasileiro projetado pela 
FAO pode ser diferente. Precisa-
mos nos preparar antes que essa 
armadilha se desarme”.

Passaram pelo painel de pa-
lestras Paul E. Fixen, vice-pre-
sidente sênior do Internacional 
Plant Nutrition Institute e Pre-
sidente da American Society of 
Agronomy, que deixou como 
forma de reflexão aos partici-
pantes a pergunta “Qual é a 
sua história com relação à agri-

cultura?”.  Paul ainda salientou 
que “infelizmente, boa parte dos 
países do mundo não tem cuida-
do bem dos solos, uma vez que 
nada menos que 40% deles es-
tão degradados”.  

Outro palestrante foi José 
Luiz Tejon, diretor do núcleo 
de estudos de agronegócio da 
ESPM e membro do Conselho 
Científico para Agricultura Sus-
tentável, que deixou claro que 
“precisamos aprender a conver-
sar com o cliente de nosso clien-
te, que é o consumidor final. 
Não podemos mais manter o ní-
vel de informação apenas dentro 
da cadeia”. A Anda aproveitou 
o evento para anunciar que vai 
lançar uma plataforma digital 
sobre o setor.

5º CONGRESSO SOBRE FERTILIZANTES

A profissionalização e 
o dinamismo comercial da 
floricultura é uma novidade 
recente no Brasil, contabili-
zando números significativos 
na economia e exportando, 
inclusive, para mercados exi-
gentes como Holanda, EUA, 
França e Canadá.

A maior parte da produção 
está concentrada no estado de 
São Paulo, principalmente 
nas regiões dos municípios de 
Atibaia e Holambra, onde a 
floricultura evidencia impor-
tantes conquistas e inovações.

Apesar disso, o mercado 

sinaliza uma forte tendência 
de descentralização produtiva 
e comercial por várias regiões 
do País, com um notável cres-
cimento e consolidação de 
importantes pólos florícolas 
em quase todos os estados.

As Ceasas representam 
um importante centro de 
comercialização atacadista, 
concentradas principalmente 
na Ceagesp-SP e Ceasa Cam-
pinas, além do Veiling Ho-
lambra.  

Mesmo assim, estamos 
abaixo de nações europeias.  
A diferença entre o consumo 

brasileiro e o de outros países 
desenvolvidos nos permite 
sonhar com um mercado de 
flores altamente competente e 
ainda inexplorado, levando-se 
em conta que o potencial de 
consumo do brasileiro é o do-
bro do consumo atual.

Esta possibilidade nos 
deixa felizes, porém, quando 
se sonha sozinho é apenas um 
sonho, quando se sonha jun-
tos é o começo da realidade, 
dizia Dom Quixote. Vamos 
sonhar juntos por um mer-
cado de flores cada vez mais 
produtivo.

inovaçÕes eXPandem mercado de Flores 
em 2015. crescimenTo esPerado É de 10% 60 mil 

É a ajuda que cada agricultor que 
usar plantas de cobertura pela 

primeira vez receberá 
do governo americano

danIelly bararIellI
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chuva causa esTragos no 
cenTro-oesTe PaulisTa

Devido aos temporais que 
atingiram o centro-oeste pau-
lista, principalmente no dia 
08 de setembro, vamos ter 
diminuição de oferta de pro-
dutos agrícolas, tanto daque-
les de cultivo protegido como 
de campo aberto. Até mesmo 
as lavouras de cultivo protegi-
do apresentaram perda total, 
uma delas na região de Bor-
borema. Os agricultores vão 
ter despesas extras para con-
tinuar produzindo. A quali-
dade das hortaliças também 
será prejudicada, por isso de-
vemos estar preparados para 
encarar e absorver estes acon-
tecimentos naturais.

“Os agricultores vão ter 
despesas extras”

nossa Turma É Tema de 
mosTra culTural 

manelÃo

CÁ eNtre NÓS

SaSSá – PlaneJador téCnICo da 
ataCadISta de legumeS IguaPe

Em parceria com a Universi-
dade de São Carlos, localizada no 
interior do estado de São Paulo, 
uma empresa de tecnologia que 
atua com foco no agronegócio, a 
Sencer, desenvolveu um aplicati-
vo que visa reduzir em até 30% o 
uso de água, o que colabora para 
a preservação e o uso consciente 
do recurso natural.

 O CEO, Valdir Pavan, 
explica que a solução permi-
te monitorar a temperatura e 
a umidade do solo em até três 
níveis de profundidade simul-
taneamente. O aparelho fun-
ciona através de uma unidade 
de recepção de dados (central), 
quatro pontos de leitura sem fio 
para distribuir na fazenda e/ou 
pivô e um software on-line para 
visualização e análise dos dados, 
que são apresentados de forma 
simples e didática. 

As informações coletadas 
são enviadas para uma plata-
forma online permitindo que 
o produtor acesse via celular ou 
tablet. “Dessa forma, é possível 
tomar decisões relacionadas ao 
manejo da irrigação de forma 
segura e eficaz”, assegura Valdir. 
Todo o processo pode ser acom-
panhado via internet e dispensa 
leitura manual, possibilitando 

alocar a mão de obra para ou-
tras atividades.

Outra contribuição também 
pode ser percebida na redução 
dos gastos com energia elétri-
ca, multas provenientes do uso 
excessivo de água, e no desper-
dício com fertilizantes. “Logo 
na segunda safra já é possível 
perceber os benefícios”, afirma 
o CEO.

 O sistema é integrado com 
dados climáticos disponíveis, 
como previsão do tempo, índi-
ces pluviométricos, temperatu-
ra e umidade do ar, velocidade 
e direção do vento. “Por meio 
da utilização de inteligência ar-
tificial, é possível fazer análises 
avançadas do solo e do plantio 
com base em históricos, ten-
dências e estatísticas”, reforça 
Valdir.

 Com menos de um salário 
mínimo, é possível adquirir o 
sistema, deixando-o economica-
mente viável aos produtores, in-
clusive os de pequeno porte, por 
isso um dos grandes diferenciais 
fica por conta do baixo custo. 
Outro ponto que merece desta-
que, a aquisição total não resulta 
em um vínculo com a empresa 
como outros no mercado.

 Junto ao agrônomo da Sen-

cer, o produtor fará melhores 
planos de irrigação levando em 
conta o tipo de cultivo, o tipo 
de solo, os dados meteoroló-
gicos do local da fazenda e as 
medidas do solo apresentadas 
pelo sistema. “Com esses pa-
râmetros, o agricultor poderá 
adaptar seu plano de irrigação 
para cada estágio do cultivo e 
estações do ano”, aponta Valdir.

 A ideia é futuramente in-
corporar outros tipos de sen-
sores na sonda para permitir 
conhecer também importantes 
parâmetros, como pH, condu-
tividade e as formas de nitrogê-
nio no solo, sendo esse último 
um desafio.

 Arani Epifânio Ferreira cul-
tiva café e já tem instalado em 
sua produção o sistema da Sen-
cer. Graças à solução, ele agora 
monitora tudo via internet atra-
vés do tablet e consegue saber a 
hora exata da irrigação. “Antes, 
tomava como base o tempo, 
percebia que o clima estava seco 
e ligava a irrigação até que tudo 
ficasse úmido e depois desliga-
va. Mas agora este processo é 
feito conforme os dados do sen-
sor, o que é bem melhor porque 
gera economia e não danifica o 
solo”, finaliza o produtor.

sistema de monitoramento 
permite redução no custo da 
produção agrícola
 ALém dE PREvENiR dOENçAS, SOLuçãO POdE SER A difERENçA 
ENTRE A EcONOmiA E O gASTO dESNEcESSáRiO dE águA

Está chegando a prima-
vera e ela traz um colorido 
especial das orquídeas, begô-
nias, lírios e jasmins que en-
cantam os visitantes que vem 
à procura da matéria-prima 
para arranjos e decoração 
dos mais variados gostos na 
feira de flores da Ceagesp. 
É só dar asas a imaginação e 
levar para casa o que tem de 
melhor a preço justo e quali-
dade inquestionável.

As coisas na Nossa Tur-
ma acontecem com natura-
lidade. A voluntária Patrícia 
Zacarias é quem cuida da 
atualização dos documentos 
e certificados da ONG, além 
de retirar as notas fiscais sem 
CPF nos estabelecimentos 
comerciais para arrecadar-
mos a nota fiscal paulista, 
que é uma fonte de recursos 
para as associações. Patrícia, 
numa dessas peregrinações, 
encontrou uma fotógrafa 
que é especialista em fotos 

de gestantes e bebês. Pen-
sando no dia das crianças, 
elas entraram em acordo e, 
com muito carinho, todas 
as crianças da nossa enti-
dade foram fotografadas. 
Uma a uma. As fotos serão 
utilizadas para presentear a 
criançada no próximo dia 
12. Os espaços coletivos da 
escolinha e da comunidade 
também foram clicados.

As fotos ficaram uma ver-
dadeira obra-prima e uma 
curadora, vendo o material, 
ofereceu a oportunidade de 
expô-lo no Hotel Blue Tree 
Premium Faria Lima. A 
mostra vai se chamar “Vida 
de Lá”. Assim que tiver data 
marcada, avisaremos a todos 
os amigos da Ceagesp para 
apreciarem a obra da fotó-
grafa Ana Kobashi. Se você 
ainda não visitou a Nossa 
Turma, não perca a opor-
tunidade de conhecer essa 
mostra cultural.

imAgENS dA ASSOciAçãO SERãO 
ExPOSTAS NO bLuE TREE fARiA LimA
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Para garantir o fornecimento de água na 
região metropolitana da capital, o Sistema 
São Lourenço será interligado, beneficiando 
20 milhões de paulistas. E já estão 
garantidos recursos para interligação das 
represas Jaguari e Atibainha. Ao todo, serão 
investidos R$ 3,4 bilhões nessas obras.

As obras no metrô e a contratação 
do BRT Itaim Paulista/São Mateus 
vão trazer mais mobilidade para a 
população. E seguem as obras no 
Rodoanel, para desafogar o trânsito 
na Marginal Tietê.

Com investimentos 
do PAC, importantes 
obras na capital 
melhoram a qualidade 
de vida da população.

DESACELERAçãO NA ChINA INFLuENCIA quEDA 
DE pREçOS DE ALImENTOS

Os preços dos alimentos no 
mercado internacional re-

gistraram a queda mais acentua-
da dos últimos sete anos, resulta-
do da queda de preços da energia 
e das inquietações devido à de-
saceleração econômica da Chi-
na, disse hoje a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO). O declínio 
para as principais commodities, 
como leite, óleos vegetais, açúcar 
e cereais em um ano foi 15%, se-
gundo a organização. 

“O mais espetacular é a drás-
tica queda nos preços em agos-
to”, disse o economista-chefe da 
FAO, Abdolreza Abassian, citado 
em um comunicado da FAO, 
que prevê que “a procura de 
abastecimento continuará a pesar 
sobre os preços”.

A FAO adianta que os cere-
ais por si só registram decréscimo 
de 7% em relação ao mês de ju-
lho, enquanto o óleo vegetal caiu 
8,6% durante o mesmo período. 
Essas duas categorias de produtos 
atingiram o nível mais baixo des-
de março de 2009.

A expectativa de safra global 
estabelecida pela FAO subiu para 
2,54 bilhões de toneladas – 13,8 

milhões a mais do que em 2014, 
ano que agência da ONU descre-
veu como de “abundância”.

Produtos lácteos, como leite 
em pó, queijo ou manteiga caí-
ram 9%, principalmente devido 
à desaceleração da situação eco-
nômica chinesa, que teve impac-
to nos mercados internacionais.

Em contraste com a tendên-
cia geral de queda, em agosto, 
os preços da carne mantiveram-
se praticamente inalterados na 
comparação com o mês anterior.

No entanto, em comparação 
com o pico histórico do índice 
de preços da carne em agosto de 
2014, os preços globais caíram 
em 18%, diz a agência da ONU.

AgOSTO: dEcLíNiOS 
dRáSTicOS
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A ministra da Agricultura, Ká-
tia Abreu, defendeu no final 

do mês de agosto a adoção de um 
sistema de gestão mais adequado 
e moderno para a Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (Ceagesp). “Temos de 
pensar num modelo autônomo, 
independente. Vou consultar a 
proposta dos comerciantes, mas 
também vou ouvir profissionais 
experientes para chegarmos a um 
modelo mais adequado e moder-
no”, disse ela, durante reunião 
com representantes dos sindicatos 
de comerciantes atacadistas que 
trabalham na Ceagesp, na capital 
paulista.

Durante o encontro, eles en-
tregaram à ministra um estudo 
que propõe um novo modelo de 
gestão da Ceagesp, com maior 
participação da iniciativa privada 
na administração do entreposto 
da cidade de São Paulo. O mesmo 
estudo já havia sido entregue à di-
retoria da companhia há cerca de 
dois meses.

Segundo Kátia Abreu, o estu-
do também poderá ajudar no pla-
nejamento da mudança de local 
do entreposto da capital, hoje na 
Vila Leopoldina, na zona oeste de 
São Paulo. A unidade da Ceagesp 
enfrenta problemas de congestio-
namento de trânsito, falta de es-
paço e estrutura inadequada.

O atual entreposto da capital 
funciona no local há quase 50 
anos. Os estudos para a mudan-
ça para um lugar mais adequado 
deverão começar em breve e en-
volvem o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), a Ceagesp, a prefeitura 
de São Paulo e o Ministério do 
Planejamento.

mApA quER pARTICIpAR DA mODERNIZAçãO 
DO ENTREpOSTO pAuLISTANO

ComISSÃo

De acordo com a ministra, 
também haverá outras conversas 
com a diretoria da Ceagesp so-
bre a mudança de local. “Tudo 
será tratado com muita transpa-
rência”. Uma comissão nomeada 
pelo Mapa e pelo Ministério do 
Planejamento cuidará especial-
mente desse processo de trans-
ferência, disse Kátia Abreu. “A 
presidenta Dilma me pediu para 
cuidar disso pessoalmente.”

A ministra também ouviu 

dos comerciantes algumas quei-
xas quanto ao funcionamento do 
entreposto da Ceagesp – como 
a infraestrutura defasada para o 
crescente volume de comerciali-
zação de frutas, legumes, verdu-
ras, flores e pescado. Segundo 
eles, há problemas de manuten-
ção que atrapalham o trabalho – 
e sobre outros assuntos.

Participaram da reunião com 
a ministra o presidente da Aca-
pesp (Associação dos Comer-
ciantes do Comércio Atacadista 
de Pescados do Estado de São 

Paulo), Jiro Yamada; o presidente 
do Sincaesp (Sindicato do Co-
mércio Atacadista em Centrais 
de Abastecimento do Estado de 
São Paulo), José Luiz Batista; o 
presidente da Apesp (Associação 
dos Permissionários do Estado de 
São Paulo), Luiz Antonio Paim, e 
o presidente do Sindicato Rural 
do Estado de São Paulo, Yuichi 
Ide. Também esteve o presiden-
te do Sindicato de Carregado-
res Autônomos em Centrais de 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, José Pinheiro de Souza.

Pesquisadores retomaram 
trabalhos de melhoramento 
genético do morangueiro com 
o objetivo de desenvolver uma 
variedade cem por cento na-
cional. Com isso, pretende-se 
contornar um dos principais 
entraves da cultura no País: 
a dependência de variedades 
estrangeiras que dominam 
o mercado brasileiro. Atual-
mente, os materiais utilizados 
são resultado do trabalho de 
melhoramento norte-ameri-
cano, mais especificamente 
do estado da Califórnia. Para 
produção, os moranguicul-
tores brasileiros adquirem 
mudas produzidas em países 
como Chile e Argentina – 
principalmente propriedades 
do Sul do Brasil –, o que au-
menta os custos de produção 
e, consequentemente, o valor 
do produto final. O trabalho 
exigiu a formação de uma 
ampla rede de pesquisa lidera-
da pela Embrapa e composta 
por diversas universidades. A 
intenção é que cada um des-
ses locais receba uma Unida-
de de Avaliação dos materiais 
desenvolvidos, tendo em vista 
a forte influência do ambien-
te na cultura do morangueiro.

pesquisa 
pretende 
desenvolver 
morango 
brasileiro

entrave

Moranguicultores nacionais 
dependem de mudas importadas

zoom 

mAPA LANçA O PLANO 
NAciONAL dE cOmbATE 
à mOScA-dAS-fRuTAS

foi lançado dia 08, pelo 
ministério de agricultura, pecuária 
e abastecimento (mapa), em 
parceria com a associação brasileira 
dos produtores exportadores de 
frutas e derivados (abrafrutas), 
o plano nacional de combate à 
mosca-das-frutas (pncm). 
serão investidos r$ 128 milhões 
até 2018 para erradicar a praga, 
uma das mais relevantes da 
fruticultura.

Já começou  a terceira edição 
do festival do pescado e frutos 
do mar. o objetivo do evento, 
que vai até 06 de dezembro, é dar 
visibilidade ao setor de pescados 
da ceagesp, que abastece feiras, 
peixarias e restaurantes da região 
metropolitana e de outras cidades. 
por um preço único de r$ 62,90 
por pessoa, pode-se comer à 
vontade. aproveite os camarões 
gigantes servidos na mesa. 

a basf abriu inscrições para 
programa de estágio em suas 
estações experimentais agrícolas. 
as oportunidades são destinadas 
aos estudantes do último ano 
de agronomia, engenharia 
agronômica e biologia para 
atuação em campo, laboratório e 
escritórios da unidade de proteção 
de cultivos em vários estados.  as 
vagas estão abertas até 04 de 
outubro.

a microquimica acaba de lançar 
o inoculante azzofix, produto 
biológico composto pela bactéria 
azospirillum brasilense, que 
associado às plantas promete uma 
série de benefícios. aplicado na 
cultura do milho, ele pode reduzir o 
uso de fertilizantes químicos, trazer 
ganhos no desenvolvimento das 
plantas, resistência aos estresses e 
produtividade, além do aumento 
do volume de raízes.

PEScA: gOvERNO LANçA 
cOmiTêS PERmANENTES 
dE gESTãO

os ministros da pesca e 
aquicultura (mpa), helder 
barbalho, da ciência, tecnologia e 
inovação (mcti), aldo rebelo, e a 
do meio ambiente (mma), izabella 
teixeira, lançaram os comitês 
permanentes de gestão (cpgs) 
para aperfeiçoamento da estrutura 
e da gestão pesqueira. “os cpgs 
são fundamentais no aumento da 
produção com conservação dos 
recursos”, afirma Helder Barbalho.

“Temos de Pensar num modelo auTônomo, 
indePendenTe”, deFende káTia abreu

cOmEçOu O fESTivAL 
dO PEScAdO E fRuTOS 
dO mAR cEAgESP

bASf AbRE iNScRiçõES 
PARA PROgRAmA dE 
ESTágiOS

NOvO iNOcuLANTE 
PARA cuLTuRA dO 
miLhO
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Prazo Para 
adequação às novas 
regras do rnTrc É 
adiado

O mercado de caminhões no 
Brasil não vai acabar, mas 

aos que acreditam no caos e na 
crise como único cenário pos-
sível, dimensione-se para ele e 
quando a retomada vier, colha 
os frutos de sua crença.

 Enquanto as vendas de ca-
minhões desabam, o setor agrí-
cola e a agroindústria brasileira 
seguem representando mais de 
20% do PIB e 42% das expor-
tações. O Brasil é competente 
no ramo, com elevada capaci-
dade de produção e produtivi-
dade por hectare.

 O agronegócio conduzirá a 
recuperação do País e com ele, 
o setor de caminhões pesados 
também retornará, pois, a que-
da de mais de 60% em relação 
ao ano passado não representa 
tendência sustentável a médio 
prazo. Apesar da retração eco-
nômica, o segmento de cami-
nhões leves caiu menos de 20% 
e os modelos semileves não 
caíram, aliás, de janeiro a julho 
subiram 1,5% contra 2014. Na 
prática, o segmento de distri-
buição urbana não sofreu tanto.

 O agronegócio é o hedging 
da economia e a âncora dos ne-
gócios de caminhões pesados 
no Brasil, nos próximos dois 
anos. Enquanto a maioria dos 
pessimistas nos bombardeia 
com a chegada do apocalipse 
por causa da crise, prefiro mos-
trar que há motivos para crer 
em uma retomada entre 2016 
e 2017.

 Vivemos uma situação iné-
dita, onde o medo nos torna 
cegos para as oportunidades. 
Propagar o caos ou o otimismo 
consome a mesma energia, mas 
traz resultados bem diferentes. 
Nos últimos 35 anos passei por 
16 crises e já vi esse filme an-
tes, mas dessa vez temos fun-

damentos que nunca tivemos, 
tais como reservas cambiais 
elevadas, instituições sólidas, 
imprensa livre, vigilante e uma 
democracia que se consolida.

 A China voltará a crescer 
sob nova matriz econômica 
interna, como quer o líder Xi 
Jinping. Os EUA estão recupe-
rando sua economia e a União 
Europeia continuará unida e 
forte. O Brasil aprenderá a fa-
zer acordos comerciais melho-
res, os gargalos logísticos serão 
reduzidos e o País continuará 
sendo um ótimo destino para 
novos e velhos investimentos. 
Se as agências de risco rebaixa-
rem o rating, o Brasil terá ple-
nas condições para recuperá-lo.

 Não fecho os olhos para o 
perigo que bate às nossas por-
tas, mas opto por ser otimista 
e não propagar o caos como se 
o mundo fosse acabar amanhã. 
A questão agora para as monta-
doras é como planejar os próxi-
mos dois anos, lembrando que 
há uma rede de concessionárias 
lá fora para ser alimentada.

 Algumas marcas estão ca-
pitalizadas, outras nem tanto, 
mas possuem parque circulante 
que mantém as atividades de 
pós-venda. O período de ajus-
te vai durar pouco, mas se você 
acreditar que o fundo do poço 
ainda está longe, para você ele 
realmente estará. A oportuni-
dade existe para quem lê as en-
trelinhas das notícias e não ape-
nas as manchetes dos jornais.

Por orlando merluzzI, 
PreSIdente da ma8 
management ConSultIng 
grouP, ConSultor, 
ConSelheIro emPreSarIal, 
eStrategISta e otImISta

O fundo do poço 
tem a altura do seu 
pessimismo

artigo

orlando merluzzI

mERcEdES-bENz 
iNcENTivA vENdAS dE 
SiSTEmA dE TELEmáTicA 
PARA cAmiNhõES

a mercedes-benz deu início 
a uma campanha promocional 
que oferece condições muito 
atrativas para ativação do 
fleetboard, o mais avançado 
e completo sistema de gestão 
de frota e de rastreamento do 
mercado brasileiro. válida em 
todo o território nacional, esta 
ação oferece adesão e três meses 
grátis a todos os modelos zero 
km de caminhões extrapesados 
axor, como também do 
semipesado atego 2430.

TESTES dE uSO dE 
dROgAS POdERãO 
ENTRAR Em vigOR Em 
mENOS dE um ANO

daniel cândido, assessor 
do denatran (departamento 
nacional de trânsito), em 
audiência pública realizada em 
agosto, afirmou que testes de 
uso de drogas em fiscalizações de 
trânsito poderão entrar em vigor 
em menos de um ano. cândido 
disse que a análise de produtos 
começou há poucas semanas. por 
meio dos testes os fiscais serão 
capazes de detectar dezenas de 
drogas pela saliva, como cocaína, 
maconha e opiáceos.

PREçOS dA gASOLiNA E 
dO diESEL S-10 SObEm 
ATé 12% Em um ANO

em doze meses, o preço médio 
do litro da gasolina no brasil 
aumentou 10%. Já o do diesel 
s-10 subiu 12%. segundo dados 
da agência nacional do petróleo, 
em setembro de 2014, a gasolina 
era comercializada, na média, a 
r$ 2,96. neste mês, o valor do 
litro está a r$ 3,27. o preço mais 
alto é encontrado no acre, cerca 
de r$ 3,79 e o mais baixo no 
piauí, a r$ 3,15. Já o litro do diesel 
s-10 custava, r$ 2,64 na média 
nacional. agora, está r$ 2,95. o 
maior valor é r$ 3,42, também 
encontrado no acre, e o menor é 
r$ 2,84, nos postos do paraná.

fORd é REfERêNciA 
NO mERcAdO dE 
SEmiLEvES E LEvES

a ford caminhões, desde o 
lançamento da nova série f, vem 
se consolidando como a grande 
referência nos segmentos de 
veículos comerciais semileves 
e leves. os caminhões f-350 
e f-4000, ao lado de outros 
modelos dessa categoria, o cargo 
816 e o cargo 1119, contribuíram 
para a ford obter até agosto 
uma participação acumulada 
de 18,9%, ou seja, 4,5 pontos 
percentuais a mais comparado 
com o ano passado, mesmo 
diante de um mercado instável. o 
f-350 é líder isolado com 43,8% 
das vendas.

pesquisa recente desenvolvida 
a pedido do grupo volvo latin 
america mostrou que 38% 
dos caminhoneiros brasileiros 
possuem smartphones. “um 
dado curioso é que, quanto 
mais longo o trecho, mais 
conectado é o caminhoneiro. a 
utilização do smartphone chega 
a 50% para caminhoneiros que 
fazem distâncias mais longas”, 
ressalta daniel homem de 
mello, gerente de marketing da 
volvo no brasil. o levantamento 
revela outros dados que 
chamam a atenção: 62% dos 
ouvidos informam ter desktop 
(computador de mesa) em casa; 
24% dizem ter tablet em casa 
e 4% afirmam usar tablet nas 
viagens de caminhão; 38% têm 
notebook em seu domicílio 
e 4% declaram que usam 
notebook na estrada. “quando 
olhamos exclusivamente 
para o caminhoneiro que faz 
viagens de longa distância, 60% 
indicam ter notebook em casa”, 
destaca mello, lembrando que 
o motorista de rotas longas 
é, de uma maneira geral, um 
profissional que apela mais para 
a internet.

o estudo revelou também que 
31% dos caminhoneiros acessam 
a internet diariamente. “e isto 
tudo comprova que estamos no 
caminho certo, pois oferecemos 
a linha de caminhões mais 
conectada”, observa o gerente.

PESquiSA APONTA 
quE cAmiNhONEiROS 
ESTãO cAdA vEz mAiS 
cONEcTAdOS

a antt (agência nacional de 
transportes terrestres) decidiu 
adiar em 45 dias o prazo 
para que os transportadores 
rodoviários de cargas estejam 
em dia com as novas regras do 
rntrc (registro nacional de 
transportadores rodoviários 
de cargas). a nova data limite, 
que era 13 de setembro, passa 
a ser 28 de outubro.

O certificado do RNTRC 
tem validade de cinco anos, 
e a inscrição e manutenção 
do registro é necessária para 
o exercício dessa atividade 
econômica por empresas, 
cooperativas e também por 
autônomos.

CertifiCado

28 dE OuTubRO é O úLTimO diA PARA SE AdEquAR



Uma infraestrutura de transportes integrada e moderna vai trazer mais agilidade 
na distribuição da produção brasileira, mais competitividade nas exportações 
e mais qualidade nos serviços prestados à população. Além de gerar emprego 
e renda para os brasileiros e impulsionar o crescimento do País.

É assim que o Brasil vai seguir avançando.

 R$ 8,5   
     bilhões

para 4 
aeroportos

AEROPORTOS

 R$ 66,1  
     bilhões

para 7 mil km 
de estradas

RODOVIAS

 R$ 37,4   
     bilhões

para portos  
e terminais
privativos

PORTOS

 R$ 86,4   
     bilhões

para 7,5 mil km 
de ferrovias

FERROVIAS

PROGRAMA de 

INVESTIMENTO em

LOGÍSTICA 
O Brasil vai seguir avançando.

Uma infraestrutura de transportes integrada e moderna vai trazer mais agilidade 
na distribuição da produção brasileira, mais competitividade nas exportações 
e mais qualidade nos serviços prestados à população. Além de gerar emprego 
e renda para os brasileiros e impulsionar o crescimento do País.

É assim que o Brasil vai seguir avançando.

R$66,1  66,1  66,1
     bilhões

para 7 mil km 
de estradas

RODOVIAS FERROVIAS

PROGRAMA
INVESTIMENTO
LOGÍSTICA
O Brasil vai seguir avançando.

NOvAS IDEIAS pARA A LOGíSTICA BRASILEIRA

A logística sempre foi uma 
atividade complexa e de  
difícil execução. Isso por-

que, para que ela seja de fato efeti-
va, o planejamento e controle dos 
processos devem ser realizados de 
maneira assertiva, com o mínimo 
de falhas possível. Por isso, para as 
etapas funcionarem, os procedi-
mentos dentro de uma cadeia de 
suprimentos são múltiplos e pre-
cisam ser seguidos de modo linear.

Atualmente, percebemos o 
quanto as falhas dessas metodolo-
gias comprometem os resultados 
finais da operação. É fácil encon-
trar reclamações sobre demora 
nas entregas, produtos vendidos 
que não estão disponíveis em es-
toque, má execução de transporte 

VICtor SImaS
PresidenTe da conFenar
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– o que acarreta danos e perdas de 
toda ordem. Isso não é prejudicial 
apenas para o comprador ou o 
cliente, mas principalmente para 
a reputação do fornecedor, que 
fica seriamente comprometida.

Diante desse cenário, é mais 
do que necessário que as empresas 
pesquisem alternativas, a fim de 
aumentar a capacidade de produ-
ção e entrega, sempre vislumbran-
do opções exequíveis, que otimi-
zem os gastos e promovam maior 
rentabilidade.. Embora esse pro-
cesso não seja fácil, hoje em dia, 
é desejável sempre buscar novos 
rumos com alternativas simples.

Antes de tudo, a empresa deve 
mapear seus pontos a serem me-
lhorados. Se o principal gargalo 
está no transporte entre o estoque 
até o ponto de entrega, vale um 
esforço para identificar alternati-

vas para que essa etapa demande 
menos tempo. O mapeamento 
das ações traz segurança para a 
empresa, uma vez que todos os 
dados estão compilados e podem 
ser comparados com os processos 
praticados  e de concorrentes no  
mercado, por exemplo. Essa etapa 
não é somente importante para 
identificar erros, mas também 
para promover rápidas soluções.

Como já lembrei em outras 
oportunidades, a criação de um 
cronograma é essencial para esse 
processo. Com um roteiro em 
mãos, é possível antecipar deman-
das. Se, por exemplo, a empresa 
a tem mais movimentação em 
determinado mês do ano, é bem 
mais simples desenvolver alterna-
tivas para melhorar o fluxo naque-
le período específico. Vale a con-
tratação de mão de obra, aluguel 

de galpão e frota, entre outros.
Outro ponto fundamental é 

a integração entre as demais áre-
as da companhia. Compartilhe o 
plano de ação e também a estru-
tura de gestão com outros setores, 
que, em muitos casos, não estão 
por dentro da operação, como os 
Recursos Humanos ou Marke-
ting. É possível que ótimas ideias 
e soluções sejam construídas em 
parceria. 

Por fim, vale a pena ir em 
busca de novas tecnologias ou 
aliados que otimizem cada um 
desses processos. A dinâmica do 
mercado proporciona esta riqueza 
de opções. Seja um novo software 
para controle do estoque, novos 
treinamentos e práticas. 

Outro fator interessante é a 
criação de parcerias que visam o 
aumento de benefícios e vanta-

gens para a empresa e seus cola-
boradores. Essa, por sinal, é uma 
prática muito utilizada pelas re-
vendas Ambev associadas a Con-
fenar. Os resultados são sempre 
motivadores.

As empresas do setor devem fi-
car atentas, com o pensamento de 
que é necessário criar inovações e 
melhorias constantemente. Dessa 
forma, a organização se mantém 
viva no mercado e gera uma at-
mosfera saudável de competição. 
As novas ideias e práticas dentro 
da logística,mais do que bem-
vindas, são necessárias, uma vez 
que realizar a gestão da cadeia de 
suprimentos é algo extremamen-
te desafiador. Vale a busca por 
cada vez mais eficiência, afinal, o 
mercado não para e o cliente final 
deve ter a satisfação e eficiência 
garantidas.
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Assim como acontece com 
a hortifruticultura, o se-
tor de floricultura não 

deixa a crise frear o avanço do 
setor, que estima crescimento 
entre 6% e 8% em 2015. Segun-
do o Instituto Brasileiro de Flo-
res (Ibraflor), o segmento deve 
faturar R$ 6,1 bilhões no ano, 
contra os R$ 5,7 bilhões movi-
mentados pela cadeia produtiva 
no ano passado. 

“O mercado de flores é uma 
importante engrenagem na eco-
nomia brasileira, responsável por 
215.818 empregos diretos, dos 
quais 78.485 (36,37%) relativos 
à produção, 8.410 (3,9%) à dis-
tribuição, 120.574 (55,87%) no 
varejo e 8.349 (3,8%) em outras 
funções, em maior parte como 
apoio”, diz Kees Schoenmaker, 
presidente do Ibraflor.

Especialistas sugerem diver-
sos fatores que contribuem para 
que os resultados do setor sejam 
positivos. As crises hídrica e elé-
trica, por exemplo, fizeram com 
que produtores investissem em 
alternativas para evitar desper-
dícios, como captação da água 
da chuva e sistemas eficientes de 
irrigação, além de caldeiras que 
dispensam a energia elétrica. As 
novidades em flores e plantas 
ornamentais também colabora-
ram, assim como o mercado de 
festas e eventos, que movimenta 
cerca de R$ 15 bilhões por ano 
no país e colaboram no fomento 
do mercado.

 “A flor sempre estará presen-
te nos momentos que envolvam 
a emoção”, diz Renato Optiz, 
presidente da Câmara Setorial 
Estadual de Flores e Plantas Or-
namentais e diretor de Marke-
ting do Ibraflor – Instituto Bra-
sileiro de Flores.

“Atuo há 25 anos neste mer-
cado e garanto que esta não é a 
primeira crise que o país atra-
vessa. Já tivemos crises piores 
e o consumidor não deixou de 
comprar flor. Assim, os produto-
res não cruzaram os braços para 
reclamar, mas foram literalmente 
a campo para aquecer o merca-
do. E a grande maioria deles está 
colhendo sucesso porque soube 
planejar os investimentos a mé-
dio e longo prazos. 

Quem esta investindo esse 
ano vai colher bons frutos quan-
do o mercado se estabilizar”, 
acredita.

Segmento de PlantaS ornamentaIS 
eStIma aumento de 8% em 2015

CooPeratIVaS eStÃo 
ConfIanteS

As duas cooperativas de flores 
de Holambra respondem, juntas, 
por 50% do mercado nacional 
de flores. A Cooperativa Veiling 
Holambra espera faturar R$ 550 
milhões em 2015, registrando um 
crescimento entre 8% e 12% em 
relação ao ano passado. 

O Veiling conta, aproximada-
mente, com 360 associados e 500 
clientes ativos que participam de 
leilões reversos diários para abas-
tecer atacadistas e varejistas de flo-
res e as principais redes de autos-
serviço. A cooperativa deixou de 
exportar há seis anos para atender 
a demanda do mercado brasilei-
ro, embora faça exceções apenas 
para pequenos compradores da 
Argentina, Paraguai e Uruguai. A 
Cooperflora, que compreende 52 
produtores e atende a 400 clientes 
com uma produção semanal de 2 
milhões de hastes, estima crescer 
entre 7% e 10%.

a CadeIa de florICultura
 no braSIl

De acordo com o Ibraflor, o 
país conta com 8.248 produto-
res de flores e 14.992 hectares de 
área cultivada (propriedade média 
de  1,8 hectares). São eles os res-
ponsáveis pelo cultivo de mais de 
3 mil variedades de cerca de 350 
espécies. Para comercializar essa 
produção, estão cadastradas cer-
ca de 60 centrais de atacado, 650 
empresas atacadistas e 21.124 pon-
tos de venda no varejo. Somam-se 
mais de 30 as feiras e exposições 
realizadas no país. De quatro anos 
para cá o faturamento do setor 
vem crescendo significativamente: 
R$ 4,8 bilhões em 2012, R$ 5,2 
bilhões em 2013, R$ 5,7bilhões 
em 2014 e previsão de crescimento 
na ordem dos 8% em 2015, totali-
zando R$ 6,1 bilhões.

No Brasil, a profissionaliza-
ção e o dinamismo comercial da 
floricultura são fenômenos relati-
vamente recentes. No entanto, a 
atividade já contabiliza números 
extremamente significativos. Nos 
últimos cinco anos o setor orna-
mental tem obtido um crescimen-
to bastante aceitável considerando 
que a verba de marketing e pro-
paganda tem sido muito baixa e é 
nula quando se trata de promover 
o setor como um todo.
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Panorama da CadeIa ProdutIVa de floreS 
e PlantaS ornamentaIS do braSIl

A floricultura segue configu-
rando um bem-sucedido 
e cada vez mais promissor 

ramo do agronegócio brasileiro 
contemporâneo. Em 2014, ala-
vancou vendas globais de R$ 5,64 
bilhões, com crescimento de 8% 
sobre os resultados do ano ante-
rior. Deverá fechar o ano de 2015 
com acréscimo entre 6% e 8%, 
podendo chegar a um valor de 
vendas, na ponta do consumidor, 
próximo a R$ 6,1 bilhões. Em 
termos de Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) – ou seja, valor efetiva-
mente recebido pelos produtores 
– atingiu-se, em 2013, R$ 1,49 
bilhão, enquanto que para 2014 
este valor alcançou R$ 1,61 bi-
lhão. Em 2015, ficará seguramen-
te próximo a R$ 1,7 bilhão, o que 
significará em torno de 0,6% do 
total do Valor Bruto da agricultura 
brasileira.

Em todo o Brasil, estima-se 
que uma parcela entre 67 % e 
70% da área ocupada pelo culti-
vo de flores e plantas ornamentais, 
exceto gramas ornamentais e es-
portivas, é conduzida a céu aberto; 
entre 28% e 30% sob a proteção 
de estufas e apenas entre 3% e 5% 
sob a proteção de telados. Existem 
atualmente 7.800 produtores de-
dicados ao cultivo de flores e plan-
tas ornamentais. A região Sudeste 
concentra a maior parcela destes 
produtores, com 53,3% do total, 
especialmente localizados nos Es-
tados de São Paulo (28,8%) e Rio 
de Janeiro (13,1%). 

A área cultivada com flores e 
plantas ornamentais atinge perto 
de 14 mil hectares, constatando-se 
forte e significativa concentração 
da atividade na região Sudeste do 
País, a qual detém 65,9% do total 
da área nacional cultivada com es-
sas mercadorias. O Estado de São 
Paulo responde, isoladamente, 
pela exploração de 48,9% da área 
florícola nacional, seguido, com 
larga margem de diferença, pelos 
Estados de Minas Gerais (8,6%), 
Rio de Janeiro (7,1%) e Espírito 
Santo (1,3%).

A comercialização atacadista 
formalmente organizada de flores 
e plantas ornamentais no Brasil é 
concentrada em cerca de 90% no 
estado de São Paulo, sendo reali-

zada prioritariamente pela Coo-
perativa Veiling Holambra (Santo 
Antonio de Posse, SP), seguida da 
CEAGESP (São Paulo, SP), pelo 
Mercado Permanente de Flores 
e Plantas Ornamentais da Ceasa 
Campinas (Campinas, SP), Coo-
perflora (Holambra, SP), Coope-
rativa SP Flores (Mogi das Cruzes, 
SP) e outros. Em todo o Brasil, 
existem pouco mais de 30 centros 
de distribuição atacadista de flores 
e plantas ornamentais, sendo a 
metade deles localizados no estado 
de São Paulo. Nos últimos anos, 
tem aumentado substancialmente 
o número de iniciativas privadas 
de organização e oferta de no-
vos espaços de comercialização 
atacadista de flores e plantas or-
namentais, mesmo nos polos já 
consolidados para o setor, como 
o próprio município de Holam-
bra (SP).

O mercado atacadista brasilei-
ro normatizado de flores e plan-
tas ornamentais, em termos do 
valor financeiro transacionado, é 
composto majoritariamente pelos 
produtos classificados nas catego-
rias de flores e folhagens de corte 
e flores e plantas envasadas, que, 
em 2013, dividiram participações 
porcentuais relativas bastante pró-
ximas, de 43,99% e de 43,29%, 
respectivamente. Na última po-

sição do ranking ficaram as plan-
tas ornamentais para paisagismo 
e jardinagem, com o índice de 
12,72%.

A distribuição varejista de flo-
res e plantas ornamentais, via flo-
riculturas formalizadas, em todo o 
Brasil conta com cerca de 18 mil 
pontos de venda. O Estado de São 
Paulo concentra a maior parcela 
dessas lojas, com 5.900 floricultu-
ras (32,8%), segundo o Sindicato 
do Comércio Varejista de Flores e 
Plantas Ornamentais do Estado de 
São Paulo (Sindiflores). As flori-
culturas brasileiras sentiram forte-
mente os impactos da entrada do 
varejo de autosserviço na distribui-
ção florícola nacional, o que levou 
ao fechamento de um expressivo 
número de lojas em todo o País e 
à redução no nível de faturamento 
anual de grande parte delas.

O Brasil não se constitui em 
um player importante no mercado 
internacional de flores e plantas 
ornamentais, participando com 
apenas 0,11% das exportações 
globais e com 0,22 % das im-
portações. De fato, a floricultura 
brasileira é essencialmente focada 
para o próprio mercado interno do 
País, para onde direciona 96,5% 
do total de sua produção. Apesar 
desta vocação, no período de 2000 
a 2008, o Brasil experimentou um 

notável crescimento em suas ven-
das de flores e plantas no mercado 
internacional, sob os auspícios do 
Programa de Apoio às Exporta-
ções de Flores e Plantas do Brasil, 
financiado pela Agência de Expor-
tações e Financiamento do Brasil 
– Apex Brasil e coordenação do 
Instituto Brasileiro de Floricultura 
e, no último ano de sua existência, 
pelo Instituto Agropolos do Cea-
rá. Neste período, as exportações 
saltaram do patamar estacionário 
da década de 1990 – no qual as 
vendas não ultrapassavam US$ 
11 milhões – para até US$ 35,5 
milhões, em 2008, batendo oito 
recordes anuais sucessivos.

O consumo médio anual per 
capita brasileiro de flores e plan-
tas ornamentais está atualmente 
estimado em R$ 26,27, sendo as 
plantas ornamentais para paisa-
gismo e jardinagem responsáveis 
por 41,55% desse valor, seguidas 
pelas flores e folhagens de corte 
(34,33%) e pelas flores e plantas 
envasadas (24,12%). Devido às 
mais diversas condicionantes so-
cioeconômicas, culturais, geocli-
máticas e ecológicas, o índice do 
consumo per capita de flores e 
plantas ornamentais mostra-se di-
versificado entre as diferentes ma-
crorregiões geográficas e os estados 
brasileiros.

 *engenheIro agrônomo, doutor em 
CIênCIaS da ComunICaÇÃo (eCa/uSP), 
meStre em ComunICaÇÃo e PrátICaS 
de ConSumo (eSPm), PóS-graduado 
em deSenVolVImento rural e 
abaSteCImento alImentar urbano (fao/
Pnud/CePal/IPardeS), ProfeSSor da 
eSPm e SóCIo ProPrIetárIo da hórtICa 
ConSultorIa e treInamento.
**eConomISta SênIor, PóS-graduada 
em ComerCIalIzaÇÃo agrÍCola e 
abaSteCImento alImentar urbano, 
SóCIa-admInIStradora da hórtICa 
ConSultorIa e treInamento.

antonIo hélIo JunqueIra 
marCIa da SIlVa Peetz

eStudo Sobre o Setor eStá 
dISPonÍVel onlIne 

O Sebrae Nacional acaba de 
publicar o estudo “Flores e Plantas 
Ornamentais do Brasil”, divido 
em 3 volumes da Série Estudos 
Mercadológicos, tratando de to-
dos os aspectos relativos à cadeia 
produtiva da floricultura no País. 
Trata-se de produto da consulto-
ria técnica dos especialistas Hélio 
Junqueira e Marcia Peetz, sócios
-proprietários da Hórtica Consul-
toria e Inteligência de Mercado.

O estudo é o primeiro diagnós-
tico de amplitude nacional a ser 
publicado no Brasil sobre o setor 
de flores e plantas ornamentais e, 
por isso, era ansiosamente aguar-
dado. Certamente será de grande 
contribuição para a compreensão 
de toda a cadeia produtiva, bem 
como para o planejamento estra-
tégico das atividades em todos os 
seus elos, desde a produção até a 
distribuição final e consumo. A 
edição contempla, além de diag-
nósticos, análises e propostas para 
o desenvolvimento estratégico se-
torial, uma ampla cobertura esta-
tística, a partir de dados nacionais, 
regionais e estaduais da produção, 
dos comércios atacadista e varejis-
ta, do consumo e do comércio ex-
terior da floricultura, entre outros 
elos e segmentos. Muitos dados 
agora apresentados são decorren-
tes de consultorias regionais e esta-
duais da própria Hórtica Consul-
toria, que resultaram na coleta de 
informações diretas e abrangentes 
em campo, a partir de questioná-
rios e entrevistas com produtores, 
comerciantes atacadistas e varejis-
tas, importadores e exportadores, 
paisagistas, artistas florais, decora-
dores e consumidores de Norte a 
Sul do País.

No site da Hórtica Consulto-
ria e Inteligência de Mercado você 
encontra os links para baixar o três 
volumes do estudo: /www.hortica.
com.br.

A diSTRibuiçãO vAREJiSTA dE fLORES cONTA cOm 
APROximAdAmENTE  18 miL PONTOS dE vENdA
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CadeIa do frIo, e-CommerCe e dIVerSIdade 
ImPulSIonam Segmento

Renato Opitz, presidente da 
Câmara Setorial Estadual de Flo-
res e Plantas Ornamentais e dire-
tor de Marketing do Instituto Bra-
sileiro de Flores (Ibraflor), atua no 
segmento há 25 anos e afirma que 
esta não é a primeira crise que o 
Brasil atravessa. “Já tivemos crises 
piores e o consumidor não deixou 
de comprar flores e plantas”, acre-
dita.  Para ele, quem continuar 
investindo neste setor vai colher 
bons frutos quando a economia se 
estabilizar. 

 Nesta entrevista, Opitz es-
clarece como soluções em venda 
e logística, aliadas às facilidades 
tecnológicas, conseguem manter 
o mercado de flores e plantas or-
namentais do Brasil em constante 
crescimento. 

Jornal Entreposto - Como tem 
se comportado a cadeia de pro-
dução e o mercado de flores e 
plantas ornamentais no Brasil nos 
últimos meses e a que fatores se 

devem tal comportamento?
Renato Opitz - Apesar da crise 
que afeta a economia do nosso 
país, o setor de flores e plantas 
ornamentais continua apresen-
tando crescimento em torno de 
5% em relação ao ano anterior. 
A cadeia como um todo está cada 
vez mais profissional e eficiente, 
apresentando ao mercado produ-
tos de melhor qualidade e maior 
diversidade, com redução de des-
perdícios. Além disso, os produtos 
estão cada vez mais disponíveis 
para a população e as opções de 
parcelamento no crédito também 
auxiliam a aquisição de flores e 
plantas. O mercado oferece uma 
infinidade de variedades de flores, 
em todos os tamanhos, cores e 
embalagens para atender os mais 
variados gostos, bolsos e ocasiões. 
As flores, hoje, podem ser encon-
tradas ao lado da casa dos consu-
midores ou encomendadas pela 
internet. Tudo isso tem ajudado 
muito na sua popularização.

JE - Quais são as expectativas do 
setor em relação ao comporta-
mento do mercado nos próximos 
quatro e últimos meses do ano?
RO - Imaginamos que continue 
nesta linha de crescimento. Algo 
em torno de 5% ao ano.

JE - Quais gargalos afetam a pro-
dução e o consumo de flores no 
País?
RO - Na produção podemos ci-
tar as dificuldades na importação 
de novas espécies e variedades 
principalmente devido à Análise 
de Risco de Pragas – ação do Mi-
nistério da Agricultura que visa 
evitar a entrada de pragas nas la-
vouras do País; a crise hídrica; o 
aumento no custo dos insumos e 
equipamentos importados; a alta 
taxa de inadimplência, etc. Já, o 
que retrai o consumo, é a redu-
ção do poder aquisitivo, a falta 
de tradição do brasileiro em con-
sumir flores e plantas ornamen-
tais, falta de opção de compra em 
mercados mais longínquos dos 
grandes centros de produção, etc. 

JE - Quais ações e tecnologias 
inovadoras a cadeia produtiva 
flores têm incorporado à sua pro-
dução e distribuição nos últimos 
anos?
RO - Ultimamente, a cadeia de 
floricultura está conseguindo re-
aproveitar melhor os recursos e 
evitar desperdícios. A reutiliza-
ção da água de irrigação é uma 
das ações. Na distribuição, a fide-
lidade à cadeia do frio prolonga 
a vida das flores. O transporte e 
comércio em ambientes climati-
zados e/ou refrigerados já foram 
incorporados em muitas empre-
sas. E, como não poderia deixar 
de ser, a comercialização de flores 
e plantas ornamentais na internet 
foi bastante disseminada nos úl-
timos anos. Essa continua sendo 
a tendência.

JE - Como tem se comportado o 
mercado mundial de floricultura 
e como esse cenário se reflete no 
Brasil?
RO - O mercado mundial de flo-
ricultura tem mantido um cres-
cimento contínuo nos últimos 
anos, algo ao redor de 3% ao 
ano. Este cenário pouco afeta o 
Brasil, pois o volume importado 
e exportado é muito pequeno e 
tem pouca influência  no comér-
cio a nível mundial.

renaTo oPiTz

As flores, hoje, podem 
ser encontradas ao 
lado da casa dos 
consumidores ou 
encomendadas pela 
internet. Tudo isso tem 
ajudado muito na sua 
popularização.
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Com a chegada da primavera 
e a aproximação do fim de 

ano a movimentação na feira de 
flores da Ceagesp já começa a fi-
car mais agitada. Quatro meses 
após a alteração do horário de 
funcionamento do setor de flo-
res e plantas ornamentais, o Jor-
nal Entreposto conversou com 
a administração da Companhia, 
com comerciantes e compra-
dores para saber os impactos da 
mudança (agora a feira acontece 
as terças e sextas, da meia-noite 
às 8h30; antes ficava aberta das 
5h às 10h30). 

ConfIra a entreVISta Com o 
aSSeSSor do dePartamento de 
entrePoSto da CaPItal, márCIo 
de abreu:

Jornal Entreposto - Quais são 
os motivos para a mudança no 
horário de funcionamento da 
feira de flores?
Marcio de Abreu - Esta altera-
ção faz parte de um conjunto de 
ações que a atual administração 
implantou para a organização 
do ETSP. O intuito dessa mo-
dificação foi melhorar o fluxo 
interno na Ceagesp para que 
todos os setores que comer-
cializam produtos no mercado 
possam acessar e se locomover 
melhor dentro do Entreposto. 
A medida também refletiu po-
sitivamente na circulação viária 
ao redor na região, em especial 
na sexta-feira, quando compra-
dores vinham se abastecer de 
mercadorias aqui na Ceagesp 
para as feiras livres, sacolões e 
mercados que funcionam nos 
finais de semana. A unificação 
do setor de comercialização das 
flores também visou condensar 
o público de compradores em 
uma única feira. 

JE - Como vendedores e com-
pradores estão se adaptando ao 
novo horário? 
MA - Como toda mudança, 
houve um período em que to-
dos tiveram que se adaptar às 
novidades, as quais acredita-
mos que já tenham sido supe-
radas. Entretanto, a gestão do 
mercado é contínua. Com isso, 
vale lembrar que a administra-
ção está atenta às necessida-
des observadas no período de 

NOvO hORáRIO DA FEIRA DE FLORES 
ATENDE mADRuGADORES E CORujõES

adaptação.
JE - E para a Ceagesp? A mu-
dança trouxe melhorias na lo-
gística do mercado?
MA - Segundo o Depec, a 
nova adequação de horário 
resultou em um dos objeti-
vos propostos inicialmente: a 
melhora na circulação interna 
de veículos e disponibilizar 
área de acomodação para os 
compradores do setor que es-
tão devidamente cadastrados. 
Um dos efeitos mais signifi-
cativos é a sensível diminui-
ção dos congestionamentos 
de veículos que se observava, 
tanto dentro quanto fora do 
entreposto.  Como isso foi 
plenamente atingido, decidiu-
se por esticar um pouco mais 
o horário de comercialização, 
sem que isso tenha trazido 
prejuízos à circulação de veí-
culos de outros setores dentro 

do mercado.
oPInIÃo de ComerCIanteS e 
ComPradoreS

“Sou frequentadora assí-
dua da feira de flores da Cea-
gesp. Não gostei da mudança 
de horário porque eu prefiro 
vir pela manhã. Acho a região 
muito perigosa durante a ma-
drugada e acho o preço do esta-
cionamento muito caro. Prefiro 
parar na rua”, Francisca Gomes, 
advogada, visita a feira para de-
corar a casa.

“Para a nossa empresa a mu-
dança de horário veio a calhar. 
A logística de comercialização 
melhorou. Conseguimos atingir 
o público que madruga e aquele 
que vai dormir mais tarde. São 
os madrugadores e os corujões”, 
Genilson Pereira, comerciante e 
produtor da região da região de 
Mogi das Cruzes. 

“Gostei da mudança de 
horário porque acho muito 
mais cômodo vir logo após a 
meia-noite. É um bom momen-
to para visitar a feira, já que o 
fluxo no entorno da Ceagesp 
é muito conturbado durante o 
dia. Hoje temos a opção de vir 
na madrugada ou de manhã. A 
extensão do horário foi muito 
interessante”, Kelsy Mantovani, 
decoradora e paisagista. 

“Muitos clientes reclama-
ram, já que eles tinham toda um 
programação logística para vir 
comprar dentro do horário anti-
go. Alguns já se adaptaram, mas 
ainda faltam muitas ações para 
que a feira fique realmente con-
fortável. A mudança de horário 
é apenas a ponta do iceberg do 
que temos que melhorar”, Leor-
nardo Kodo, vendedor de lírios.

Realizada na cidade de Ho-
lambra-SP, a Expoflora, 

maior exposição de flores e 
plantas ornamentais da Améri-
ca Latina, acontece até o dia 27 
de setembro e este ano o des-
taque é o retorno das flores de 
jardim.  Praticamente, todos 
os lançamentos e novidades do 
evento são versões cada vez mais 
duráveis e bonitas para serem 
plantados em jardins. Segundo 
os organizadores da Expoflo-
ra, o motivo para o boom neste 
segmento é simples: as pessoas 
estão sentindo falta da natureza 
e voltando a investir em flores 
para casa e espaços verdes. 

 
KalanChoeS reSIStenteS ao 
hormônIo do enVelheCImento

Produzidas pelo Grupo 
Swart, em Holambra, as varie-
dades de kalanchoes de vaso e 
de corte são desenvolvidas com 
tecnologia dinamarquesa, que 
as tornou super-resistentes ao 
hormônio do envelhecimento 
das plantas (etileno). A vanta-
gem para o consumidor é que as 
flores permanecem vistosas por 
mais de quatro semanas, com 
pouca rega ou, na versão corte, 
apenas colocadas em um vaso 
com água.  Graças à sua baixa 
manutenção e, agora, maior du-
rabilidade, são as preferidas dos 
paisagistas que cuidam de gran-
des centros comerciais, como 
shoppings centers, pois as trocas 
são feitas apenas a cada mês, ge-
rando grande economia. 

PetúnIa SuPerCal - reSIStente 
ao Sol e ao frIo 

O produtor Jean Ferreira, da 
Flora Beijo, de Holambra, lança 
este ano uma variedade de petú-
nia batizada de SuperCal. As flo-
res são menores do que as con-
vencionais, mas em quantidade, 
e florescem o triplo das con-
vencionais. Esta variedade não 
mela com a chuva e aguenta sol 
e frio. A SuperCal é originária 
do Japão, tem cores fortes e pode 
ser encontrada nos tons laranja, 
roxo, rosa, azul, amarelo, lilás e 
vinho. Essa flor é ideal para o 
plantio em jardins e vasos.

EXpOFLORA 2015

Flores 
de jardim 
volTam mais 
resisTenTes

CarolIna de SCICCo 
da redaÇÃo

ARQUIVO CQH
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O berço da citricultura bra-
sileira – como é conhecida 

a cidade de Limeira - também 
abriga importantes produções de 
plantas ornamentais. O municí-
pio, situado no Centro-Leste do 
estado de São Paulo, é a sede da 
Fazenda Citra, primeiro viveiro 
oficial do país, fundado por João 
Dierberger, em 1924.

O produtor e permissionário 
da Centrais de Abastecimento de 
Campinas (Ceasa), Luis Bacher, 
é um dos responsáveis por man-

ter o viveiro até hoje. Ele produz 
diversas espécies de plantas e co-
mercializa na Ceasa. “Quando o 
João chegou ao Brasil, o ofício de 
jardinagem ainda não existia. Fa-
zendo um jardim aqui, outro lá, 
a atividade foi crescendo” conta 
ele ressaltando o pioneirismo do 
fundador do viveiro.

No ano de 2000, a empresa 
se compartimentou e abriu um 
ramo para venda de plantas, dife-
renciando cada atividade em que 
ela atuava. “Foi aí que me tornei 

um dos sócios, junto com o filho 
do atual presidente, Christian 
Dierberger”, conta.

Na empresa há 37 anos – ini-
cialmente como funcionário e 
depois como sócio - Bacher con-
ta que a Dierberger introduziu, 
aclimatou e propagou espécies 
exóticas no Brasil. “Somos res-
ponsáveis pela presença, entre 
nós, de plantas ornamentais, aro-
máticas e frutíferas de grande va-
lor comercial. Trouxemos cultu-
ras como a macadâmia, a lichia, 

pERmISSIONáRIO DA CEASA CAmpINAS 
mANTém pRImEIRO vIvEIRO DO BRASIL

bacher

Somos responsáveis pela 
presença, entre nós, de 
plantas ornamentais, 
aromáticas e frutíferas de 
grande valor comercial. 
Trouxemos culturas como 
a macadâmia, a lichia, a 
agave palito, a trepadeira 
Jade vermelha e a fruta 
do milagre”.

a agave palito, a trepadeira Jade 
vermelha e a fruta do milagre, 
por exemplo”, explica.

Autodidata, Bacher é uma re-
ferência no setor. Já publicou al-
guns livros e é consultor de revis-
ta especializada em paisagismo. 
Fruto do trabalho de empreende-
dores como Luis Bacher e a famí-
lia Dierberger, a Ceasa Campinas 
consegue garantir as mais de 20 
mil variedades de flores e plantas 
ornamentais que são distribuídas 
em todo o país.

O Encontro sobre Ino-
vações Tecnológicas na Pro-
dução de Plantas Hortícolas, 
promovido pela Fundação 
de Estudos Agrários Luiz de 
Queiroz (Fealq), será realiza-
do no dia 24 de outubro. O 
evento acontecerá nas depen-
dências do Anfiteatro Heitor 
Montenegro, ESALQ/USP, 
em Piracicaba – SP.

O encontro tem como 
objetivo mostrar as novas 
tecnologias aplicadas à pro-
dução de frutas, hortaliças 
de parte área, flores e plantas 
ornamentais. Dividida em 
dois painéis as palestras vão 
abordar a produção de mudas 
e os sistemas de cultivo, de-
monstrando as novas técnicas 
e sistemas disponíveis. 

As inscrições devem ser 
real izadas no website da 
Fealq: fealq.org.br. Interes-
sados em obter mais infor-
mações podem entrar em 
contato com a organização 
do evento pelo e-mail: cdt@
fealq.com.br ou telefone: (19) 
3417-6600.

encontro 
sobre 
inovações 
tecnológicas 
na produção 
de plantas 
hortícolas
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caracterização

O Programa HortiEscolha desenvolveu 
padrões mínimos de qualidade, guia 
de variedades, tabela de equivalência 
entre denominações de classificação e 
características mensuráveis de tamanho, 
para 94 frutas e hortaliças frescas

zoom 

O sucesso em qualquer ne-
gócio depende de uma 
comunicação eficiente 

com fornecedores e clientes, que 
exige a adoção da mesma lingua-
gem para a descrição e medida 
dos produtos e serviços.

A comunicação na comer-
cialização das frutas e hortaliças 
frescas é um desastre – tanto para 
caracterizar o tamanho e a qua-
lidade do produto, quanto para 
caracterizar a quantidade contida 
nas embalagens.

 A caracterização do produto 
está sendo trabalhada pela Cea-
gesp, desde 1997. O Programa 
Brasileiro para a Modernização 
da Horticultura, antigo Progra-
ma Paulista para a Melhoria dos 
Padrões Comerciais e de Embala-
gens de Hortigranjeiros, que está 
em sua 40ª publicação, com mais 
500.000 exemplares impressos.   
O Programa HortiEscolha desen-
volveu padrões mínimos de qua-
lidade, guia de variedades, tabela 
de equivalência entre denomina-
ções de classificação e caracterís-
ticas mensuráveis de tamanho, 
para 94 frutas e hortaliças frescas.

A caracterização da quantida-
de por embalagem é outra Torre 
de Babel. É comum que a caixa 
seja a medida utilizada na nego-
ciação entre produtores e seus 
compradores atacadistas e entre 
atacadistas e seus compradores – 
varejo ou serviço de alimentação. 
Entretanto existem diferentes 
tipos de caixa – medida, maté-
ria prima, número de camadas e 
quantidades para o mesmo pro-
duto, sendo algumas caixas mais 
utilizadas que outras. As quanti-
dades e as medidas da caixa po-

SaIba maIS Sobre a PadronIzaÇÃo no 
ataCado de hortIfrutÍColaS

dem variar por época do ano, 
com o preço do produto. 

O técnico da Ceagesp, enge-
nheiro agrônomo Hélio Satoshi 
Watanabe, fez o levantamento da 
quantidade em quilos contida nas 
embalagens mais comuns de cada 
fruta e hortaliça comercializada 
na ceasa paulistana.

Agora é possível utilizar a 
caixa para caracterizar a quanti-
dade do produto em quilos. Só 
é preciso obedecer aos padrões 
de quantidade por embalagem, 
disponíveis na lista. É importante 
lembrar que não é proibido utili-

zar embalagens que não constam 
desta lista, desde que a quantida-
de em quilos do produto seja de-
clarada no rótulo e na nota fiscal 
que acompanha o produto. 

Utilize a tabela quando ne-
gociar com o seu comprador ou 
com o seu fornecedor!

ProCure o Centro de 
qualIdade em hortICultura da 
CeageSP: Cqh@CeageSP.goV.br
ou (11) 3643-3825.

A Lei 7802/89, no seu 
Artigo 2º, define agrotó-
xicos e afins, como os pro-
dutos e os agentes de pro-
cessos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao 
uso nos setores de produ-
ção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na 
proteção de florestas, nativas 
ou implantadas, e de outros 
ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos 
e industriais, cuja finalidade 
seja alterar a composição da 
flora ou da fauna, a fim de 
preservá-las da ação danosa 
de seres vivos considerados 
nocivos.

A  denominação  dos 
mesmos produtos em outros 
países não é tão assustadora. 
Na Argentina são fitossani-
tários, na União Europeia 
são chamados de fito-farma-

cêuticos e nos Estados Uni-
dos, Canadá e Austrália de 
pesticidas.

Muitos dos mesmos in-
gredientes ativos são utiliza-
dos na medicina veterinária 
e humana e são chamados 
de medicamentos.

Quanto será que o nome 
‘agrotóxico’ responde pela 
percepção de malignidade 
dos agrotóxicos na opinião 
dos brasileiros?

AGROTóXICOS:
pALAvRA 
quE ASSuSTA
Centro de qualIdade em 
hortICultura da CeageSP

Três meses após o início 
da colheita, a estimativa da 
safra de laranja do principal 
cinturão citrícola do Brasil, 
que engloba 323 municípios 
paulistas e 26 mineiros, per-
manece em 278,99 milhões 
de caixas de 40,8 kg, con-
forme projetado pelo Funde-
citrus – Fundo de Defesa da 
Citricultura, em maio. 

Cerca de 56 milhões de 
caixas de laranja das varieda-
des precoces Hamlin, Westin 
e Rubi foram colhidas até o 
momento, o que representa 
mais de 80% do estimado 
para estas variedades. 

O monitoramento de tal-
hões feito pelo Fundecitrus 
mostra que os frutos destas 
variedades estão maiores do 
que a média histórica. De 
acordo com os técnicos da 
instituição, este tamanho de-
corre do inverno mais chuvo-
so e um número mais baixo 
de frutos por árvore, confor-
me previsto em maio

Produtores de caju estão 
animados com a perspectiva 
de bons resultados da safra 
da fruta em 2015. O Le-
vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), 
divulgado esta semana pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
prevê que, este ano, a castan-
ha de caju deverá somar 229 
mil toneladas, o que repre-
senta um aumento de 113% 
em relação a 2014. O Ceará 
deve ser responsável pela 
maior fatia da produção. Se-
gundo a IBGE, o estado deve 
produzir este ano 148 mil to-
neladas de castanha de caju 
– 64% do resultado nacional 
esperado.

A expectativa dos produ-
tores é superar as 51 mil to-
neladas produzidas em 2014. 
A Central de Cooperativas 
Copacaju possui seis coope-
rativas ativas, cada uma com 
cerca de 50 famílias em dife-
rentes municípios. A presi-
dente da entidade, Cleoneide 
Lima Silva, espera espantar a 
lembrança de um 2014 fraco.

cinTurão ciTrícola 
deve colher mais 
de 278 milhÕes de 
caiXas de laranja

saFra do caju deve 
dobrar em 2015
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cEASAmiNAS diScuTE 
SiTuAçãO WiLLiAm ROSA

40 ANOS dA 
cEASA-gO

cEASA/RN APOiA PLANO 
SObRE AgROTÓxicOS

o setor de segurança do centro 
de abastecimento e logística de 
pernambuco ( ceasa/pe) conta 
com mais um reforço:  a frota de 
motos padronizadas e com sirenes. 
mais uma melhoria no entreposto 
para auxiliar na segurança.

a diretoria da ceasaminas 
participou no início do mês de 
uma audiência pública para 
debater a situação da ocupação 
William rosa, que está no terreno 
do entreposto há mais de um ano 
e meio. 

no dia oito de setembro 
aconteceu o lançamento do plano 
de ação de rastreamento de 
agrotóxicos (para). o plano, com o 
apoio dos permissionários da ceasa, 
vai monitorar a origem dos produtos 
fornecidos aos supermercados.

cEASA cAmPiNAS NAS 
REdES SOciAiS

desde o mês passado, a centrais 
de abastecimento de campinas 
(ceasa) está presente nas redes 
sociais. o objetivo é motivar 
milhões de pessoas a adotar um 
modo de vida mais saudável e 
sustentável.

produtores, trabalhadores, 
empresários, funcionários 
da ceasa e várias 
autoridades prestigiaram 
a solenidade festiva em 
comemoração aos 40 
anos da ceasa-go. o vice-
governador e secretário 
de desenvolvimento, José 
eliton, que representou 
o governador, marconi 
Perillo, afirmou que “a 
ceasa é um local que 
congrega o espírito de 
empreendedorismo do 
homem do campo e 
dos empresários, mas 
também é um local onde 
se vê a solidariedade do 
goiano com o próximo”. 
É daqui, continuou, que 
diversos alimentos saem 
para as manifestações 
de caridade das igrejas 
e para a organização 
das voluntárias de goiás 
(ovg), chegando àqueles 
que mais precisam. 

Já o presidente da 
ceasa, edivaldo cardoso, 
destacou que o mercado 
ao completar 40 anos 
ocupa o 4º lugar no 
volume de comercialização 
de hortifrútis no 
ranking das centrais de 
abastecimento no brasil. 
enalteceu a história 
fantástica construída 
por homens e mulheres 
no local. e acrescentou: 
“estamos preparando 
uma série de ações que 
vão desde a implantação 
de novos sanitários 
sustentáveis, com água 
de reuso, nova estação de 
tratamento de efluentes, 
implantação de um plano 
de gestão ambiental; plano 
de responsabilidade social, 
que vai da instalação de 
uma creche à ambulância; 
cursos de informática 
para a comunidade; 
modernização e 
informatização da portaria 
e o novo e moderno banco 
de alimentos”. 

de acordo com o 
presidente edivaldo 
cardoso, 202 municípios 
goianos participam da 
produção de hortifrútis 
comercializados na ceasa, 
gerando cerca de dez mil 
empregos diretos e 50 
mil indiretos em todo o 
Estado. No final da festa, 
foi distribuído um bolo de 
70 quilos e três metros de 
comprimento.

cEASA/PE PAdRONizA 
SuA fROTA dE mOTOS
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BCA DOA 97 TONELADAS 
Em AGOSTO

29º CongreSSo da WuWm 
dISCute ImPaCtoS do ClIma na 
ProduÇÃo agrÍCola

íNDICE CEAGESp RECuA 
1,18% Em AGOSTO

PartICIPanteS VISItam etSP

Objetivo é mostrar funcionamento da maior central 
de abastecimento da América Latina

Evento mundial conta com palestras de 
especialistas internacionais, Encontro de 
Negócios e visitas técnicas

Com o tema “O meio am-
biente e o futuro dos mercados 
atacadistas”, o 29º Congresso 
Anual da União Mundial de Mer-
cados Atacadistas (World Union 
of Wholesale Markets/WUWM) 
ocorre no município de Campi-
nas, que é maior polo tecnológico 
da América Latina, entre os dias 
23 e 26/9.

 A iniciativa é promovida pela 
WUWM e organizada pela As-
sociação Brasileira das Centrais 
de Abastecimento (ABRACEN), 
entidade que reúne 23 centrais 
de abastecimento, como a CEA-
GESP, e responde pela gestão de 
56 entrepostos atacadistas no país.

 
PaleStraS 

Na programação, haverá uma 
grande conferência (“Novos ce-
nários para o abastecimento ali-
mentar frente às mudanças climá-
ticas”) e quatro debates temáticos, 
que serão realizados, no dia 24/9, 
no Royal Palm Plaza.

 Na data seguinte e no mesmo 
local ocorre o Encontro de Negó-
cios, que representa uma excelen-

te oportunidade para entidades e 
empresas do setor de abastecimen-
to firmarem novas parcerias em 
nível nacional e internacional.

 “Teremos uma agenda te-
mática de grande interesse para 
todos os gestores e operadores de 
mercados atacadistas de alimentos 
in natura, além de possibilitar a 
troca de experiências inovadoras 
na gestão e nas operações dos en-
trepostos”, explica o presidente da 
ABRACEN, Mário Maurici, que 
também é responsável pela dire-
ção da CEAGESP.

 
InSCrIÇÕeS

 Mais de 220 participantes de 
24 países irão acompanhar as ati-
vidades do 29º Congresso, que 
incluem ainda exposição temática, 
reunião anual dos membros, das 
seções regionais e da direção da 
WUWM, além de visitas técnicas 
à CEASA Campinas, ao Mercado 
Municipal de São Paulo e à CEA-
GESP (ver conteúdo no box). Saiba 
mais a respeito da programação 
completa do evento no site especí-
fico www.wuwmbrazil2015.com.

A programação do último 
dia (26/9) do 29º Congresso 
Anual da WUWM conta com 
uma visita técnica ao Entreposto 
Terminal São Paulo (ETSP), lo-
calizado na capital paulista.

 Na ocasião, será possível 
entender melhor o dia a dia da 
maior central de abastecimento 
de frutas, legumes, verduras, 
flores, pescados e diversos (alho, 
batata, cebola, coco seco e ovos) 
da América Latina.

 Inaugurado em 1966, é o 

lugar onde fica a direção admi-
nistrativa da CEAGESP e são 
comercializados os mais variados 
produtos, vindos de 1.500 mu-
nicípios de 22 estados brasileiros 
e também de outros 19 países. 

Pelo ETSP, circulam diaria-
mente cerca de 50 mil pessoas e 
12 mil veículos. 

Os participantes terão a 
oportunidade de conhecer o 
varejão, que ocorre aos finais de 
semana, no Pavilhão Mercado 
Livre do Produtor (MLP).

O Índice de Preços da CEA-
GESP manteve em agosto a pre-
vista trajetória de queda, que foi 
de 1,18%, devido às condições 
climáticas terem se apresentado 
extremamente satisfatórias.

O inverno mais quente e seco, 
aliado à ausência de geadas nas 
regiões produtoras do Sudeste, fa-
voreceu a oferta e a qualidade da 
maioria dos produtos comerciali-
zados. Esta é a tendência para o 
próximo trimestre.

 Somente a chegada do perío-
do de chuvas intensas, associadas 
às altas temperaturas, previstas 
para o final de novembro e início 
de dezembro, deverá alterar este 
quadro. Até lá, haverá preços re-
duzidos e deflação para a maioria 
dos alimentos in natura.

Em agosto, os setores que re-
gistraram alta foram o de frutas, 
que subiu 0,49%, e o de pescados, 
com 5,95%. O setor de legumes 
teve queda de 8,64%, as verduras 
caíram 7,38% e diversos (batata, 
ovos, cebola, coco seco e alho) re-
cuou 6,86%. Mais informações: 
www.ceagesp.gov.br.

O Banco CEAGESP de Ali-
mentos (BCA) recebeu em agos-
to um total de 112 toneladas de 
produtos doados por 45 permis-
sionários do Entreposto Termi-
nal São Paulo (ETSP) e de com-
panhias que operam na região.

Desse total, 97 toneladas fo-
ram entregues a 91 entidades que 
atendem escolas, orfanatos, asilos 
e pessoas em situação de risco, 
como moradores de rua. Parte 
das doações foram levadas até o 
BCA por 10 carregadores volun-
tários, que transportaram 5,1 to-
neladas de alimentos.

No primeiro semestre des-
te ano, o BCA beneficiou 
3.736.178 pessoas. No período, 
foram recebidas 811,88 tonela-
das de alimentos. Após triagem 
realizada pela equipe de nutri-
cionistas do BCA, foram doadas 
657,48 toneladas a entidades 
assistenciais e outros bancos mu-
nicipais do Estado de São Paulo. 
Leia mais no nosso blog: www.
ceagespoficial.blogspotcom.br.

*Serviço grátis válido apenas por um ano. Operação CDC Subsidiada linha Cargo e Série F, taxa de 0,00% ao mês = 0,00% ao ano, para planos de 18 meses e 50% do bem financiado, com carência de 30 dias. Promoção 
válida em todo o território nacional para linha Cargo zero km até 30/09/2015 ou enquanto durarem os estoques. Consulte um Distribuidor Ford Caminhões para outros planos de financiamento e demais informações. As 
condições financeiras estão sujeitas a alteração, análise e aprovação de crédito pela financeira. Contratos de CDC Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

www.fordcaminhoes.com.br

Motor Cummins 6.7L com 290 cv;
Transmissão de 6 ou 9 velocidades;
Muito mais potência e economia.

CARGO 2429 6X2

L&F TRUCK
ITU – SP
FONE: (11) 4013-8800
ITAPETININGA – SP
FONE: (15) 3272.9400

CARUEME
CAMPINAS – SP
FONE: (19) 2101-2800
JUNDIAÍ – SP
FONE: (11) 3379.5999

HORIZONTE
MOGIDAS CRUZES – SP
FONE: (11) 4791.7700

FELIVEL
SOROCARA – SP
FONE: (15) 3237.8090

CAOA
Rod. Anhanguera, KM 17,5
SÃO PAULO – SP
FONE: (11) 3837.3000

VALE
CAÇAPAVA – SP
FONE: (12) 3654.7100

SOUZA RAMOS
Parque Novo Mundo -  SP
FONE: (11) 2984.3366

NUNO
REGISTRO – SP
FONE: (13) 3828.5050

DIVEPE
São Bernardo do Campo – SP
FONE: (11) 3504.8600
Santo André – SP
FONE: (11) 3594.9600

COSTA SUL
CUBATÃO – SP
FONE: (13) 3365.8890

Confira os serviços da Ford Caminhões:

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

de entrada
50% CD

C

meses
18TAXA ZERO

PREÇO DE NOTA FISCAL DE FÁBRICA!
NA COMPRA DE UM FORD CARGO 2423 OU CARGO 2429, LEVE DE GRAÇA FORDTRAC*

VENHA PARA A FORD CAMINHÕES E APROVEITE.

LILIAN UYEMA

noTas
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*Serviço grátis válido apenas por um ano. Operação CDC Subsidiada linha Cargo e Série F, taxa de 0,00% ao mês = 0,00% ao ano, para planos de 18 meses e 50% do bem financiado, com carência de 30 dias. Promoção 
válida em todo o território nacional para linha Cargo zero km até 30/09/2015 ou enquanto durarem os estoques. Consulte um Distribuidor Ford Caminhões para outros planos de financiamento e demais informações. As 
condições financeiras estão sujeitas a alteração, análise e aprovação de crédito pela financeira. Contratos de CDC Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

www.fordcaminhoes.com.br
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DIVEPE
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FONE: (11) 3504.8600
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Confira os serviços da Ford Caminhões:

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

de entrada
50% CD

C

meses
18TAXA ZERO

PREÇO DE NOTA FISCAL DE FÁBRICA!
NA COMPRA DE UM FORD CARGO 2423 OU CARGO 2429, LEVE DE GRAÇA FORDTRAC*

VENHA PARA A FORD CAMINHÕES E APROVEITE.
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gastronomia

Strudel de figo, 
pera, uvas passas 
e astromélias

Quem pensa que a flores servem 
apenas para ficar em vasos, não co-
nhece as deliciosas e exóticas receitas 
da culinária asiática elaboradas pelo 
chef Eric Thomas no restaurante 
Tantra. Usadas para decorar ou em-
belezar o prato ou utilizadas como 
ingredientes “coringa”, que enaltece 
o sabor e deixa o aroma ainda mais 
marcante, as flores comestíveis fa-
zem parte de quase todo o cardápio 
do estabelecimento. “Começamos a 
utilizar flores há 15 anos para traba-
lhar a estética dos pratos. Depois co-
meçamos a analisar a contribuição 
do gosto das flores no prato. A acei-
tação foi tão boa que começamos 
com projetos especiais como orquí-
deas comestíveis”, explica Eric.

As flores mais usadas são as ele-
gantes orquídeas pingo de ouro, 
chocolate e baunilha; amor-perfei-
to em tons rosa, azul e roxo; capu-
chinha em amarelo e vermelho; e 
mini rosas. As flores do manjericão, 
alecrim e lavender possuem a fun-
ção de perfumar e complementar o 
visual.

FLORES DãO TOquE ESpECIAL AOS 
pRATOS DO RESTAuRANTE TANTRA

“Uma entrada especial que 
particularmente gosto muito pela 
beleza, sabor e requinte é o Golden 
Flower, elaborado com folhas de en-
dívias pintadas com pó de ouro (co-
mestível), carpaccio de kobe beef, 
orquídeas pingo de ouro e especia-
rias. Outra bem interessante é uma 
salada com salmão, frutas e um mix 
grande de flores, servida no formato 
de buquê, dando origem ao nome, 
Buquê de Noiva. É muito solicitada 
pelos casais para o tão esperado pe-
dido de casamento”, sugere o chef.

Todas as espécies de plantas são 
cultivadas de forma orgânica na 
horta localizada no terraço do res-
taurante, assim Eric mantém a qua-

Popularmente conhecida 
como astromélia, a asltroeme-
ria é uma planta com varieda-
des feculentas e comestíveis, 
com flores que vão do branco 
ao vermelho, passando pelo 
rosa. Por serem feculentas, 
produzem amido. São de cli-
ma ameno e úmido e possuem 
sabor levemente amargo e pi-
cante que vão dar um toque es-
pecial nesta receita de strudel.

RECEITA

INGREDIENTES

 
400 g de Massa folhada 
Arosa descongelada 
4 peras firmes, descascadas e 
cortadas em cubos pequenos
5 figos cortados em cubos 
pequenos
10 flores de astromélias
50 gramas de uvas passas 
1 pau de canela
50 gramas manteiga 
30 gramas de mel
1 gema de ovo

MODO DE PREPARO

•  Numa panela colocar a 
pera junto com a canela 
e levar ao fogo alto por 5 
minutos. 

•  Retire do fogo, adicione 
o figo, a manteiga, as 
astromélias, o mel e as 
passas. Misture bem e deixe 
esfriar antes de rechear.

•  Abra a massa e recheie 
cuidadosamente, como um 
charuto.

•  Pincele a gema de ovo 
batida por cima do strudel e 
leve ao forno pré-aquecido 
a 180 graus por 30 minutos 
ou até dourar.

Use as flores de astromélias 
para decorar o prato.

RENDIMENTO

8 porções.
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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)

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário

lidade e cuida pessoalmente da be-
leza de cada flor antes de ir à mesa.  
As mudas das plantas comestíveis 
utilizadas no Tantra são adquiridas 
na feira de flores da Ceagesp. “A 
Ceasa oferece bastante diversidade 
e a vantagem é que conseguimos 
comprar plantas com as mudas já 
crescidas, agilizando o nosso proces-
so”, lembra ele. 

Chás, sobremesas, drinks curio-
sos e principalmente os afrodisíacos, 
também são contempladas por elas, 
bem como as pedras de gelo e as ge-
latinas de champanhe. Para saber 
mais sobre as flores na gastronomia 
do acesse: 
www.tantrarestaurante.com.br.

Todas as plantas são 
cultivadas de forma 
orgânica na horta do 
estabelecimento

Chef Diogo F de Araújo
flaneurgastronomia.com.br
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