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existem atualmente 8.248 produtores dedicados ao cultivo 
de flores e plantas ornamentais no país

primavera traz novas oportunidades ao mercado nacional de flores



O aNO dE 2016 POdE SE 
TRaNSfORmaR NO maiS 
quENTE da hiSTóRia, diz Omm

a organização meteorológica mundial 
(omm) advertiu nesta sexta-feira 
(16/9) que 2016 está no caminho de 
se transformar no ano mais quente 
da história, com temperaturas 
extremamente altas.

além disso, segundo os últimos dados, 
a superfície de gelo no ártico alcançou 
sua mínima extensão durante o verão 
(boreal) no último dia 10 de setembro, 
o que foi a segunda mais reduzida há 37 
anos, quando começaram os registros por 
satélite. essa superfície é comparável com 
a observada no mesmo período de 2007.

GOvERNO dE PaRaNá cOmPRa 
máquiNaS PaRa adEquaR 
ESTRadaS RuRaiS Em áREaS 
caRENTES

o governo do paraná investiu r$ 24 
milhões na compra de 90 conjuntos 
de máquinas que farão os serviços de 
adequação de estradas rurais em 50 
municípios atendidos pelo programa de 
desenvolvimento econômico e territorial: 
renda e cidadania (pró-rural). o programa 
atende municípios de áreas carentes do 
Estado, com financiamento do Banco 
mundial, e visa reduzir as desigualdades 
regionais do paraná. 

CÁ eNtre NÓs

A primavera vem chegando e os ipês 
amarelos dão o colorido no bairro da 
Lapa. E em especial na Vila Leopoldina 
onde a CEAGESP está localizada. Os pés 
de amora estão carregados e constante-
mente visitados por pássaros de várias 
plumagem que ali fazem a sua refeição 
com bastante alaridos.

O nosso mercado é alvo de grande 
discussão da mudança de endereço do 
entreposto e como é ano eleitoral, todos 
os candidatos à prefeitura da capital têm 
que por em prática no seu currículo no-
ções profundas de conhecimentos sobre 
o abastecimento de alimentos frescos.  
Eles participaram do debate à mesa com 
empresários, aqui na região da Lapa. A 
pergunta mais incisiva era a respeito do 
destino da CEAGESP.

Pergunta feita por comerciantes, mo-
radores do entorno, então quem ganhará 
a prefeitura ou for eleito vereadores da 
região precisam ver com bons olhos a 
pluralidade de trabalhadores que fazem 
a diferença do maior mercado da nação. 
Vamos pensar com carinho!

Passado os jogos Olímpicos, onde o 
Brasil através da organização da abertura 
e do encerramento deu um show de rara 
beleza e com o desempenho de nossos 
atletas, alegrou e encheu de orgulho o 

coração do brasileiro.
As meninas da seleção brasileira de 

futebol fizeram o que puderam, não ga-
nharam medalha, mas foram aplaudidas 
pela garra e empenho. A craque Formi-
ga ao encerrar a sua participação como 
a atleta que mais vez vestiu a camisa da 
seleção, superação até o craque Cafu. E 
no gesto de grande solidariedade, ela e 
todas as atletas autografaram sua camisa 
número 8 que foi destinada para a Nossa 
Turma. Vamos decidir o que fazer com 
este troféu maravilhoso e as nossas crian-
ças agradecidas com o seu gesto de amor 
dizem: muito obrigado!

Aproveitando o tema realizamos com 
a criança da classe ampliada a Olímpia-
da gastronômica infantil. A nutricionista 
Aline, dois estagiários de nutrição da fa-
culdade São Camilo sortearam os países 
que participaram dos jogos olímpicos e 
em dupla as crianças preparam à frente 
de um júri, o prato típico do país, dese-
nharam a bandeira e escreveram sobre o 
costume do povo, ponto turístico e es-
portivo.

Com medalha de ouro ficou a Fran-
ça com o prato ratatouille, a Itália com 
medalha de prata e o Brasil medalha de 
bronze com o tutu de feijão. Fiz parte do 
Júri e gostei muito. 

PRIMAveRA veM PARA ALegRAR NOssA TURMA 
maneLÃo
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ExPOiNTER SuPERa 
cOmERcializaçãO dE 2015 E 
chEGa a 1,92 BilhãO dE REaiS

a 39ª edição da expointer, no parque 
assis brasil, em esteio, fechou no dia 4 
de setembro, com volume de negócios 
atingindo r$ 1,92 bilhão. a venda de 
máquinas teve incremento de 12,95% 
em relação ao ano passado. conforme 
o presidente do simers, claudio bier, 
o número superou a meta traçada 
pela entidade. atualmente, 66% dos 
equipamentos agrícolas fabricados no brasil 
saem rio grande do sul. 

cada REal iNvESTidO Na 
EPaGRi GERa R$ 3,59 PaRa OS 
caTaRiNENSES

o retorno social das tecnologias e ações da 
epagri para santa catarina alcançou r$ 1,2 
bilhão em 2015. isso representa um retorno 
de r$ 3,59 para cada real investido na 
empresa vinculada à secretaria de estado 
da agricultura da pesca. esses valores 
levam em conta benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, calculados com base 
em 110 soluções tecnológicas produzidas e 
difundidas pela epagri. 

na lista estão novos cultivares, 
tecnologias e também ações de melhoria 
do setor produtivo de santa catarina. nas 
propriedades rurais, isso se reflete na forma 
de aumento da produtividade de culturas 
ou de criações, redução de custos de 
produção, agregação de valor aos produtos 
e expansão da produção agropecuária e 
aquícola para novas áreas.

iNSTiTuiçõES fiNaNcEiRaS já 
liBERaRam R$ 21,3 Bi dE cRédiTO 
PaRa a SafRa 2016/2017

as contratações do crédito rural da 
agricultura empresarial nos dois meses da 
safra agrícola 2016/2017 - julho e agosto - 
foram de r$ 21,3 bilhões, o que representa 
12% do total programado de r$ 183,9 
bilhões. o valor é 19,76% inferior ao do 
mesmo período da safra anterior. segundo 
a secretaria de política agrícola (spa) 
do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento, o motivo é que, este ano, 
cerca de r$ 10 bilhões foram antecipados 
nos meses de maio e junho no pré-custeio. 

cENcOSud ESTimula cONSumO 
dE PEScadOS

todas as bandeiras do grupo cencosud no 
brasil (gbarbosa, bretas, prezunic, perini e 
mercantil rodrigues) participam mais uma 
vez da semana do peixe, promovida pelo 
ministério da pesca e aquicultura (mpa), 
que foi realizada de 1º a 15 de setembro. 
o objetivo do evento, que chega à sua 13ª 
edição, foi estimular o consumo de pescados 
em todo o país. atualmente, o brasileiro 
consome menos do que a quantidade diária 
recomendada pela organização mundial da 
saúde (oms), que é de 12kg.

diSTRiTO fEdERal quER 
aumENTaR vERBa PaRa 
cOmPRa diRETa Na mERENda 
EScOlaR

a falta de chuvas em 2016 prejudicou 
a produção agrícola do distrito federal. 
a meta de faturamento do setor 
agropecuário para o ano era de r$ 1,85 
bilhão, mas, até dezembro, deve chegar 
a r$ 1,54 bilhão. as informações foram 
apresentadas ao governador de brasília, 
rodrigo rollemberg, na reunião de acordo 
de resultados, no dia 6 de setembro, no 
palácio do buriti.

no encontro também foi apresentada a 
meta de ampliação do programa nacional 
de alimentação escolar (pnae) em 2017. a 
secretaria da agricultura, abastecimento e 
desenvolvimento rural espera aumentar 
para r$ 6 milhões o limite de compra 
direta de produtos da merenda escolar. o 
valor máximo permitido é de r$ 2 milhões. 

GOvERNO fEdERal aBRE 
iNScRiçõES PaRa a BiOfach 2017

o governo federal abriu nesta sexta-feira 
(16/9) o início do processo de seleção de 
empreendimentos de agricultura familiar 
para a biofach 2017. a feira, considerada o 
maior evento sobre alimentos orgânicos 
no mundo, será realizada entre os dias 
15 e 18 de fevereiro do ano que vem em 
nuremberg, alemanha.

O Governo de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento, fiscaliza e pune produtores 
rurais ou empresas que não seguem as 
normas para aplicação de agroquímicos 
nas lavouras – o que pode acarretar pre-
juízos ambientais e males à saúde huma-
na e dos rebanhos. 

Para a Defesa autuar a incorreta apli-
cação desses produtos, é preciso que o 
caso seja denunciado. A pessoa que fi-
zer a denúncia não tem sua identidade 
divulgada se assim preferir, mas deve 
documentar o fato por escrito – isso 
não pode ser feito por telefone, por 
exemplo. A CDA recebe a denúncia e 
abre um processo para averiguar o caso, 
enviando um engenheiro agrônomo ao 
local indicado.

gOveRNO de sÃO PAULO 
AUTUA QUeM NÃO 
ResPeITA APLIcAÇÃO 
cORReTA de deFeNsIvOs

O uso de agrotóxicos nas plantações 
do Distrito Federal diminuiu nos últimos 
anos. De 2012 a 2015, a venda dos produ-
tos químicos para agricultores locais caiu de 
1.783 para 1.120 toneladas — redução de 
37%. O índice da Secretaria da Agricultu-
ra, Abastecimento e Desenvolvimento Ru-
ral mostra que Brasília está na contramão 
do restante do País, já que o Brasil lidera o 
ranking mundial em consumo de agrotóxi-
cos, segundo informações do Ministério do 
Meio Ambiente.

A exposição aos agrotóxicos está associa-
da ao desenvolvimento de câncer, disfunção 
endócrina e alterações neurológicas, hepáti-
cas, renais e imunológicas, ressalta Marcia 
Sarpa de Campos Mello, toxicologista do 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (Inca).

dIMINUI O cOMéRcIO de 
AgROTóxIcOs NO dF
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sInCaesP reúne 
PermIssIonárIos 
Para enContro 
sobre o nesP

No último dia 13 de setembro, 
o Sindicato dos Permissionários 
em Centrais de Abastecimento 
de Alimentos do Estado de São 
Paulo (Sincaesp) convidou seus 
associados para uma reunião in-
formativa sobre o Novo Entre-
posto de São Paulo – NESP.  

O encontro, realizado no auditó-
rio do CEAGESP, foi regido pelo 
advogado do Sincaesp, Dr. Rafa-
el Cajueiro. Na ocasião, Cajueiro 
falou sobre o Novo Entreposto 
e apresentou reflexões voltadas 
às propostas apresentadas pelo 
NESP, ressaltando que “é impor-
tante ter uma visão futura de ne-
gócio e avaliar os benefícios espe-
cíficos para cada permissionário.” 

Sérgio Benassi, presidente do 
NESP, apresentou o empreendi-

mento de 1,6 milhão de metros 
quadrados, a ser construído na 
região de Perus, com entrega pre-
vista para 2020.

Apontando que as negociações 
estão abertas aos interessados 
que aderirem ao projeto até 30 
de setembro, Benassi disse pre-
ver adesão de cerca de 30% dos 
permissionários nesta primeira 
fase e informa que aqueles que 
aderirem ao projeto após o pra-
zo estipulado terão que negociar 
com uma incorporadora, o que, 
em sua visão, não é benéfico fi-
nanceiramente.

Dividendos com o 
comércio acessório

O produtor Henrique Loschi, 
permissionário cuja família é 

parte do CEAGESP desde a dé-
cada de 60, comentou durante 
o encontro: “Nossa família é fa-
vorável a associar-se ao NESP, 
tanto do ponto de vista dos in-
vestimentos, como do melhor 
atendimento a nossos clientes, 
que vêm buscando novidades e 
custos menores. Conversando 
com eles, vimos que o NESP será 
uma grande oportunidade para 
o futuro, tanto para esta geração 
quanto para as próximas”.

Quanto maior o número de ade-
sões, maiores os benefícios aos 
permissionários, considerando 
que o ponto comercial poderá 
ser inteiramente transferido para 
o novo espaço. Benassi ressaltou 
que o melhor momento para 
ingressar no projeto é até 30 de 
setembro, pois dá a condição aos 

sócios de usufruírem dividendos 
obtidos com a ocupação de es-
paços como praça de alimenta-
ção, estacionamento e comércios 
acessórios. 

Benassi também enfatizou que 
o NESP se compromete a de-
volver os recursos investidos 
pelos permissionários nesta fase 
do projeto, de compra de ações 
do terreno, nas mesmas condi-
ções da compra, caso o projeto 
naufrague. “Estamos assumindo 
o compromisso de oferecer aos 
produtores e comerciantes con-
dições de ampliar seu negócio 
de maneira segura e transparen-
te”, finalizou o presidente do 
NESP.

O PROJETO NESP
O NESP será um entreposto moderno e prevê 
estruturas comparáveis às das melhores centrais 
de abastecimento do mundo:

l Corredores e ruas largas
l Banheiros privativos em cada box
l Local para carga e descarga adequado: sem 
congestionamentos, barateando os custos
l Bolsões de estacionamento para espera 
dos caminhões durante o processo de carga e 
descarga 
l Espaço climatizado para manipulação das 
mercadorias 
l Sustentabilidade: energia solar, reciclagem, 
usina de compostagem, água de reuso
l Projeto e geografia do terreno adequados 
para evitar enchentes
l Linhão de energia, com possibilidade de 
compra no atacado
l Estação de tratamento de efluentes

  é importante 
ter uma visão 
futura de negócio e 
avaliar os benefícios 
específicos para cada 
permissionário.   

Dr. Rafael Cajueiro
Advogado do Sincaesp
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sóCIo oU CLIente?

l Dono do seu espaço de box

l Entrada no empreendimento até 
30/9, com o projeto a ser estruturado

l Participação na concepção e 
criação do projeto

l Voz ativa para formatar regras 
para o bom andamento do entreposto

l Usufruir de preço de custo para 
aderir ao projeto 

l Dono do seu espaço de box

l Entrada no empreendimento 
quando o projeto já estiver decidido e as 
vendas dos boxes forem iniciadas

l Acesso ao projeto pronto, numa 
maquete

l Atendimento por um plantão de 
vendas

l O preço nesta fase refletirá custos 
adicionais 

Você, CLIENTE

Os permissionários poderão participar do NESP 
na condição de Sócio ou Cliente. Visando incen-
tivar a adesão no melhor momento do projeto, 
quando aqueles que aderirem poderão usufruir 
de dividendos obtidos com a ocupação de espaços 

como praça de alimentação, estacionamento e co-
mércios acessórios, o NESP se compromete – caso 
o projeto não avance – a devolver os recursos inves-
tidos na fase de aquisições das ações de compra do 
terreno, nas mesmas condições da compra.

Você, SÓCIO

PREciSamOS dE um NOvO cEaSa, 
cOm Ou SEm mudaNça dE lOcal

O abastecimento da população 
com produtos hortícolas frescos 
(frutas, hortaliças, flores e plan-
tas ornamentais) sempre foi um 
desafio, que cresceu com a con-
centração urbana, as exigências 
legais, a globalização, a busca 
por diversidade, sabor e frescor. 
Os produtos hortícolas frescos 
são sinônimos de saúde, beleza, 
diversidade de cores, formatos, 
texturas, sabores e de proximida-
de com a natureza. O seu consu-
mo cresce com o enriquecimen-
to do país.
O crescimento do Entreposto 
Terminal de São Paulo, o Ceasa 
paulistano da CEAGESP, gran-
dioso por seu volume e diver-
sidade, não está conseguindo 
acompanhar o crescimento da 
população. Estamos perdendo 
‘market share’, no abasteci-
mento.
A  situação atual é difícil:  trân-
sito interno caótico, grande 
demora na descarga e na carga, 
tempo muito longo de comer-
cialização, entrada de lixo com 

os compradores para descarte 
dentro da CEAGESP, controle 
quase impossível da entrada de 
crianças, bandidos, desocupados 
e mendigos, impossibilidade de 
atendimento das exigências da 
COVISA e do Ministério Públi-
co, existência de vendedores não 
autorizados concorrendo com 
os comerciantes, falta de segu-
rança, dificuldade crescente dos 
permissionários em atenderem a 
demanda dos seus compradores, 
dificuldade de adoção de medi-
das modernizadoras como a car-
ga e descarga paletizada.

O novo Ceasa deve ser:

1. Um centro comercial atacadis-
ta, com características semelhan-
tes a um shopping, onde cente-
nas de empresas comercializam 
os seus produtos, num ambiente 
que permita o atendimento às 
exigências legais sanitárias para o 
comércio de alimentos e às ne-
cessidades dos seus atacadistas, 
fornecedores e compradores.

2. Um centro logístico eficiente 
que permita o recebimento ágil 
de centenas de produtos diferen-
tes, de milhares de agricultores, 
por centenas de atacadistas, uti-
lizando diferentes tecnologias de 
movimentação e conservação e a 
sua entrega a milhares de com-
pradores, nos volumes solicita-
dos. 

3. Um centro de comércio justo, 
regido por um código comercial 
para produtos perecíveis que es-
tabeleça as responsabilidades de 
cada parte e arbitragem rápida 
de atritos comerciais e que tome 
medidas de incentivo à concor-
rência e ajude no estabelecimen-
to de confiança entre as partes 
nas relações comerciais.

4. Um centro de informação 
que colete informações na pro-
dução, no atacado e no varejo 
e que divulgue as informações 
coletadas e faça análises do com-
portamento e das perspectivas 
do mercado. 

5. Um centro de capacitação de 
todos os elos da cadeia de abas-
tecimento: produção, atacado, 
distribuição, varejo e serviço 
de alimentação, com ênfase no 
apoio ao pequeno.

6. Um centro de pesquisa e de-
senvolvimento de ferramentas de 
modernização e de transparência 
na comercialização de produtos 
perecíveis frescos.

7. Um centro que impulsione a 
segurança alimentar, a moder-
nização e a transparência na co-
mercialização.

8. Um centro que facilite ao seu 
usuário a obediência à legislação 
vigente, como a do resíduo sóli-
do, da embalagem, da segurança 
do alimento
9. Um centro que dê priorida-
de às empresas atacadistas, que 
compram direto do produtor, e 
que permita o funcionamento 
de outras empresas complemen-
tares como distribuidoras; em-

presas de prestação de serviços 
logísticos como descarga, carga 
e entrega; empresas prestadoras 
de serviços de beneficiamento, 
embalamento e  consolidação; 
empresas prestadoras de serviço 
de reciclagem e higienização de 
caixas; empresas prestadoras de 
serviço de pré-resfriamento e re-
frigeração; empresas prestadoras 
de serviço de amadurecimento 
de frutas. 

10. Um centro de comercializa-
ção climatizado, apropriado para 
a manutenção da qualidade dos 
seus produtos – temperatura, 
umidade e controle de etileno.

* Engenheira-agrônoma do Centro 
de Qualidade, Pesquisa e Desenvol-
vimento da CEAGESP

Artigo adaptado do original publi-
cado em novembro de 2015.

* anIta de soUza dIas GUtIerrez

Terreno NESP, km 28 Rodovia Bandeirantes
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GIULIana FLores: de Uma LoJa de baIrro 
Para a maIor emPresa VIrtUaL do setor
A história do empresário Clóvis 
Souza com as flores vem de mui-
to cedo. Aos 10 anos de idade, 
ele começou a trabalhar em uma 
floricultura, no bairro da Moóca, 
em São Paulo. O garoto queria 
conquistar sua independência 
financeira e por isso iniciava seu 
turno às 14h, depois da escola. 
Em pouco tempo, Clóvis trans-
formou seu trabalho e experiên-
cia em um negócio próprio ao 
abrir sua primeira loja na cidade 
de São Caetano do Sul, no ABC 
Paulista.
Mais de 25 anos depois, a Giulia-
na Flores deixou de ser uma flo-
ricultura de bairro para se tornar 
referência no comércio eletrôni-
co nacional. A iniciativa virtual, 
porém, não surgiu da noite para 
o dia – e nem da forma mais na-
tural possível. 

Confira a entrevista que o pre-
sidente da maior loja virtual de 
flores Clóvis Souza cedeu para o 
Jornal Entreposto.

JE - Primeiramente, como sur-
giu a ideia de abrir o empreendi-
mento que hoje é uma referência 
no setor?
Clóvis - Eu morava em cima de 
uma floricultura. Minha mãe tra-
balhava o dia todo e, para não me 
deixar sozinho em casa, pergun-
tou ao dono da floricultura se eu 
poderia trabalhar no local depois 
que chegasse da escola até a hora 
em que ela voltasse do trabalho. 
Foi assim que começou a minha 
relação com as flores. Graças a 
esse “trabalho informal” eu me 
apaixonei pela arte floral e com 
15 anos já era um profissional da 
área. 

JE - Então, a partir da experiên-
cia positiva de trabalhar em flori-
cultura que você decidiu fundar a 
Giuliana Flores?
Clóvis - Eu morava e trabalhava 
em São Caetano do Sul e certo 
dia fui junto a um amigo a co-
locar uma placa de “aluga-se” em 
sua casa. Ao reparar no grande 
movimento de carros e pessoas, 
pensei que aquele local seria ideal 
para uma loja. Por fim, não colo-
camos a placa e naquele endereço 
nasceu a primeira loja física da 
Giuliana Flores, que continua no 
mesmo endereço já faz 25 anos.

JE - Qual foi o maior desafio 
inicialmente enfrentado pela em-
presa?
Clóvis - Nossos desafios iniciais 
foram principalmente com as 
questões logísticas: no começo 

as transportadoras não estavam 
acostumadas a entregar um pro-
duto tão sensível quanto os que 
vendo. Hoje, 15 anos depois, esse 
processo é um dos nossos maio-
res bens. Conseguimos entregar 
com qualidade os nossos pró-
prios produtos em quase todo o 
Brasil em tempo recorde de três 
horas. 

JE - A Giuliana Flores foi uma 
das primeiras lojas virtuais de 
flores e presentes do Brasil. Hoje, 
o e-commerce está em alta e 
cada vez mais, temos empresas 
migrando para as vendas na in-
ternet. Como se manter compe-
titivo neste mercado que evolui 
constantemente?
Clóvis - O grande desafio hoje 
é trazer cada vez mais novos 
compradores, além de manter os 

  Nossos desafios 
iniciais foram 
principalmente 
com as questões 
logísticas: no começo 
as transportadoras 
não estavam 
acostumadas a 
entregar um produto 
tão sensível quanto os 
que vendo.   
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JOsé PINHeIRO, UMA HIsTóRIA 
de MUITA LUTA e sUPeRAÇÃO

O presidente do Sindicar, 
José Pinheiro tem uma história 
de vida que foi construída atra-
vés de muita luta e dedicação. 
Saiu lá do Piauí, de uma cidade 
chamada Piu IX, para tentar 
a sorte grande, em São Paulo. 
Tudo isso aconteceu, em 1975, 
quando começou suas ativida-
des como carregador no maior 
mercado atacadista da América 
Latina - CEAGESP. E o que é 
mais impressiona é que ele ain-
da exerce a função até hoje. 

São, praticamente, mais de 
40 anos de trabalho no Entre-
posto paulista. Sendo que vale 
ressaltar que, na época, ele não 
conhecia nenhuma pessoa por 
aqui. Mas que já estava deci-
dido de ir e enfrentar todos os 
desafios. “Eu vim para cá sem o 
endereço de ninguém, só com 
o endereço do Ceasa”, disse 
bem confiante.

Ainda bem que deu certo, 
pois, infelizmente, nem todos 
têm essa mesma chance. Mesmo 
tendo que dividir espaço com os 
caminhões, durante todo este 
tempo nunca aconteceu um 
acidente com o José. De lá para 
cá, muitas coisas mudaram no 
Ceasa de São Paulo. Isso é fato, 
mas o que permanece o mesmo 
é a rotina. Ele costuma chegar 
todos os dias às 6 horas, de se-
gunda a sábado.  

Trabalhar na CEAGESP o 
ajudou em muitas coisas. Tan-
to que ele possui filhos que 
trabalham no mercado. José 
Pinheiro também teve a opor-
tunidade de conhecer outros 
Entrepostos do país e também 
no exterior. “Eu conheci bas-
tante outros Ceasas, como por 
exemplo: de Minas Gerais, do 
Rio de Janeiro, da Bahia, do 
Ceará, do Piauí, de Brasília, 

além de Buenos Aires, Santia-
go. Mas o melhor é este aqui”, 
explica.   

O sindicato que prote-
ge e defende os carregadores 
foi criado por ele, em 1990, 
no qual ainda preside. Classe 
considerada bem-humorada, 
mesmo tendo que trabalhar 
sem parar, levando o carrinho 
por todas as partes. José costu-
ma andar de ponta a ponta do 
Ceasa de São Paulo para ver de 
perto os problemas enfrentados 
por estes trabalhadores.

Recentemente, no dia 15 
de setembro, José Pinheiro foi 
homenageado na Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp). “Para nós, car-
regadores, foi algo muito bom 
receber essa homenagem. Pois, 
nós do sindicato lutamos sem-
pre por esta empresa”, finaliza 
José.

clientes atuais satisfeitos. Por isso, 
investimos em entrega expressa, 
floriculturas afiliadas, facilidade 
no pagamento com parcelamen-
to de flores, opções de até R$ 50, 
entre outros benefícios.

JE - Não só São Paulo, mas tam-
bém outras grandes metrópoles 
do país possuem um trânsito ca-
ótico. Como funciona a logística 
para entregar o produto ao con-
sumidor no prazo?
Clóvis - Trabalhamos com dois 
modelos de entrega. Se o pedido 
for para o dia seguinte ou depois 
(para qualquer lugar do país), en-
tregamos nossos próprios produ-
tos, saindo do nosso CD em São 
Caetano, por meio de transpor-
tadora ou Correio. Caso o pedi-
do seja para o mesmo dia – traba-
lhamos com entrega expressa de 
até 3 horas para todas as capitais 
do país e entrega em 1 hora para 
a grande São Paulo – podemos 
contar com nossas floriculturas 
afiliadas, que são mais de 170 em 
todo país. Elas possuem um catá-
logo com alguns produtos idên-
ticos ao nosso. Quando a pessoa 
coloca o CEP no site e a data de 
entrega, mostramos o catálogo 
disponível pra região, e então es-
sas floriculturas fazem a entrega, 
com o mesmo padrão de nossa 
sede: seguindo modelo de caixa 
e cartão. Das 180 mil entregas 
realizadas por mês, 85% são para 
o mesmo dia. Para o consumidor 
não há diferença.

JE - Além de entregar no prazo, 
algumas flores, elas são bem deli-
cadas, quais os cuidados na hora 
da entrega para não danificá-las 
ou até mesmo murchar durante 
o caminho?
Clóvis - Desenvolvemos uma 
caixa própria bem reforçada, em 
que as flores e kits fiquem bem 
acomodados e com espaço sufi-
ciente. 

JE - Você já teve a oportunidade 
de conhecer a Feira de Flores na 
CEAGESP - a maior do gênero 
no país? 
Clóvis - Sim. Eu costumo 
acompanhar as novidades do 
mercado, até porque eu mesmo 
vou pelo menos uma vez na se-
mana ao Ceasa e procuro me 
inteirar dos assuntos.  Além das 
flores que vêm de outros países, 
como as rosas colombianas, e de 
produtores de todo Brasil, boa 
parte de nossas flores vêm de lá.

JE - Brasil está passando por 
uma crise financeira e como a 
Giuliana Flores se adequou a este 
momento complicado da nossa 
economia?
Clóvis - Um dos principais fa-

tores para que continuássemos a 
crescer mesmo com um panora-
ma desfavorável no comércio foi 
o modelo de parcerias adotado. 
Com entrega de kits em até 3 ho-
ras para todo o Brasil, fechamos 
bons negócios com floriculturas 
parceiras em cidades espalhadas 
do Nordeste até o Sul do país e 
garantimos essas entregas. Além 
disso, 2015, mesmo em plena 
crise, foi um ano especial, pois 
comemoramos 25 anos. Hoje 
podemos dizer que passamos por 
três crises econômicas e transfor-
mamos uma banca de flores em 
um dos e-commerces mais repre-
sentativos do país e líder no seg-
mento. Esperamos crescer cerca 
de 17% até o fim do ano.

JE - Já cantava Roberto Carlos: 
“Eu sou aquele amante à moda 
antiga, do tipo que ainda man-
da flores”. Na sua visão, entregar 
flores, hoje em dia, é algo antigo 
ou o romantismo ainda existe?
Clóvis - Existe, com certeza. 
Temos, pelo menos, cinco datas 
por ano em que uma pessoa pode 
presentear seu parceiro. Dia da 
Mulher, por exemplo, é a terceira 
maior data do nosso calendário, 
além de Dia das Mães, Dia dos 
Namorados, Natal e Dia dos Pais, 
e as possíveis datas particulares, 
como aniversário e comemoração 
de namoro ou casamento. Além 
disso, as flores funcionam como 
ótimos complementos para os 
presentes. Por isso, oferecemos 
uma gama enorme de produtos 
para kits, como cervejas, choco-
late, pelúcia, artigos decorativos, 
semi-jóias e muito mais.
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No calendário, a primavera 
começa oficialmente no hemisfé-
rio sul, no dia 23 de setembro e 
vai até o dia 21 de dezembro.  É a 
estação conhecida pelo romantis-
mo e sempre associada por causa 
das flores exuberantes. Época de 
transições nas condições do clima 
e são justamente essas mudanças 
que favorecem o crescimento das 
plantas. A união das boas fases 
do solo e da temperatura ajuda 
no brotamento. Por isso, muitas 
se destacam nessa época como a 
rosa, a margaridinha, a orquídea, 
a jasmim, entre outras espécies.

De acordo com a maior pro-
dutora de rosas do País, a Rosas 
Reijers, a primavera traz novas 
oportunidades ao mercado na-

cional, pois através da simbo-
logia que este período carrega, 
é possível trabalhar o hábito da 
população no consumo de flo-
res. “Percebemos um aumento 
significativo nos eventos a partir 
do mês de setembro, como ca-
samentos e festas, além de uma 
venda maior do produto no vare-
jo”, disse a engenheira agrônoma 
da Rosas Reijers, Camila Reijers.

E para dar as boas-vindas à 
nova estação, a Expoflora - maior 
exposição de flores e plantas or-
namentais da América Latina – 
realizou, recentemente, nos dias 
26 de agosto a 25 de setembro, a 
edição de 2016. O evento costu-
ma atrair aproximadamente mais 
de 300 mil visitantes em um par-

que com uma área de 250 mil 
metros quadrados.

A cidade de Holambra, onde 
acontece a exposição todos os 
anos, em São Paulo, antiga co-
lônia holandesa, possui o maior 
centro de cultivo e comercializa-
ção de flores e plantas ornamen-
tais do país, e responde por cerca 
de 50% das vendas do setor. A 
cidade foi reconhecida, em ju-
nho de 2011, como a Capital 
Nacional das Flores. Os produ-
tores aproveitam a exposição em 
Holambra, para lançar novas 
variedades e ditar tendências no 
paisagismo e decoração e para 
avaliar a sua aceitação pelo con-
sumidor.

No Brasil, segundo o levan-

tamento do Sebrae, realizado em 
2015, existem atualmente 8.248 
produtores dedicados ao cultivo 
de flores e plantas ornamentais 
no país. A região Sudeste con-
centra a maior parcela destes 
produtores, com 53,3% do total, 
especialmente localizados nos 
estados de São Paulo (28,8%) e 
Rio de Janeiro (13,1%). 

Na segunda posição no 
ranking surge a região Sul, com 
28,6% de participação percentu-
al relativa do número de produ-
tores, tendo Rio Grande do Sul 
com 19,5%. Em seguida, apa-
recem as regiões Nordeste, com 
11,8% de participação; Norte, 
com 3,5%; e, finalmente, Cen-
tro-Oeste, com 2,8%.

GuilhERmE ARAujo

PrImaVera Vem CeLebrar ano PosItIVo 
Para FLorICULtUra brasILeIra 
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Se no país, a economia vem 
passando por um momento de 
recessão, não se pode dizer o 
mesmo da floricultura brasilei-
ra. O Brasil é o terceiro maior 
produtor e o segundo maior ex-
portador mundial.  O setor vem 
crescendo fortemente nos últi-
mos anos. Foram faturados R$ 
5,7 bilhões em 2014, R$ 6,2 bi-
lhões em 2015 e o mercado pre-
vê um crescimento de 8% para 
2016, ou seja, aproximadamen-
te R$ 6,65 bilhões, segundo os 
dados do Instituto Brasileiro de 
Floricultura -Ibraflor. 

“A classe A continua sua vida 
como sempre foi, a crise não che-
gou ou chega bem de leve para 
esse grupo de privilegiados. A 
classe B é mais cautelosa na com-
pra, gasta  um  pouco menos ou 
não  repete  a compra toda sema-
na. Já a classe C compra menos 
flores e vasos menores. A classe 
D está sentindo forte a crise e só 
compra em datas especiais, como 
aconteceu no Dia das Mães”, ex-
plica Kees Schoenmaker, presi-
dente da Ibraflor.

A produção de flores e plan-
tas ornamentais no Brasil tem 
como principal destino o mer-
cado interno, que responde por 
97% da floricultura nacional. 
“Temos entre 50 e 60 empresas 
de redes supermercadistas traba-
lhando junto com a cooperativa. 
Esperamos aumentar a participa-
ção do setor junto aos supermer-
cados”, contou Raquel Osório, 
gerente comercial da Veiling Ho-
lambra, durante a Feira da Asso-
ciação Paulista de Supermerca-
dos (Apas).

A tecnologia veio para ajudar 
o setor e cada vez mais, empresas 
vêm apostando. O e-commerce, 
ou seja a compra on-line, está 
crescendo fortemente, há um 
tempo, no país. O Brasil é o séti-
mo país com maior potencial de 
vendas pela internet. Em 2015, 
segundo projeção feita pelo estu-
do T-Index 2015, realizado pela 
Translated, o País deve subir para 
a quarta posição. Um exemplo é 
a empresa consolidada na plata-
forma on-line, Giuliana Flores. 
Ela foi pioneira na migração do 
físico para o mundo virtual. O 
proprietário Clóvis Sousa apro-
veitou bem essa fase de transição.

“Não tive dificuldades nessa 
época. Só fui ouvir falar sobre a 
bolha anos depois, quando re-
pórteres e empresários falaram 
que fui corajoso de investir na 
Internet neste período. Eu não 
tinha nada a perder e, contra-
riando a onda do mercado, cresci 
muito graças à migração para o 
virtual”, explica Clóvis Sousa.

maiOR fEiRa dE flORES dO PaÍS 
fica Na cEaGESP

A Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo – 
CEAGESP, que é o maior mercado 
atacadista da América Latina e o 
terceiro maior do mundo, possui em 
seu espaço de mais de 700m², na Vila 
Leopoldina, a maior feira de flores do 
país. 
Localizada no Pavilhão Mercado Livre 
do Produtor (MLP), o Entreposto 
p a u l i s t a  r e ú n e  c e r c a  d e  m i l 
produtores de flores, plantas, grama 
e mudas. A feira já virou atração 
turística no Ceasa de São Paulo. Em 
cada um dos dias em que é realizada, 
circulam em média de 5 mil a 8 mil 
pessoas,  atendendo a diversos 
públicos variados. Tanto clientes 
de diferentes regiões para comprar 
no ETSP ou apenas visitantes para 
acompanhar as tendências do setor 
fazem da Feira de Flores o maior 
sucesso.
A comerciante Alexandra Andrieta, 

que trabalha no ramo de floricultura, 
e comparece constantemente, à 
CEAGESP, adora conferir de perto 
as novidades. “Eu faço decoração de 
festa e aqui é o melhor lugar para 
comprar. Essa semana, por exemplo, 
está mais em conta do que a semana 
passada. E também reparei que 
muitos produtos diminuíram de 
dois a três reais cada flor”, explicou a 
Alexandra. 
Para quem quer adquirir o melhor 
produto precisa acordar cedo. O 
horário de funcionamento, de terça 
e sexta, é da 0h até às 9h30, nesses 
dias, a Feira acontece no MLP, e de 
segunda e quinta das 2h às 14h, na 
Praça da Batata. Vale lembrar que os 
permissionários costumam encerrar 
a comercialização por volta das 10h.
A compradora Maria Inês chegou 
antes mesmo dos primeiros raios 
solares clarearem o Ceasa-SP. Ela 
comprou alguns itens para a própria 

c a s a .  M e s m o  n ã o  s e n d o  u m a 
frequentadora assídua da Feira, ela 
também ressaltou o preço baixo. ”Eu 
adoro estar no meio das flores. Hoje, 
acordei cedo, umas 4h30 da manhã. 
Eu venho aqui a cada seis meses. 
Aproveitei para levar algumas mudas, 
rosas e hortaliças”, disse Maria.  
Semanalmente, são vendidas entre 
800 e 1 mil toneladas de flores e 
plantas. Nos dados estatísticos da 
CEAGESP, de janeira a agosto deste 
ano, foram comercializadas mais de 
25.797 toneladas de flores. É o sexto 
setor que mais produz no Entreposto 
p a u l i s t a .  S e n d o  q u e  a s  c i n c o 
principais flores mais vendidas foram: 
Tuia, Crisântemo, Azaléa, Orquídea e 
Rosas. 
A Feira de Flores também ocorre em 
entrepostos do interior paulista. Ela 
acontece em Bauru, Guaratinguetá, 
Ribeirão Preto, São José dos Campos, 
São José do Rio Preto e Sorocaba.



INácIO FLORes é UMA dAs 
MAIORes PROdUTORAs de 
geRbRAs dO esTAdO

sÍTIO MILTON NARdINI 
cOMeRcIALIZA ROsAs dA 
MeLHOR QUALIdAde

Há 28 anos na Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São Paulo - 
CEAGESP, o proprietário da empresa de 
flor, Milton Nardini resolveu investir for-
temente no negócio. O empreendimento 
trabalha, exclusivamente, com rosas, uma 
das flores mais famosas e mais comerciali-
zadas no Entreposto paulista.

São comercializadas três tipos, varian-
do pelo tamanho. Sendo a cabo curto, 
médio e longo, todas com 30 botões. Os 
valores respectivamente saem por 15, 20 
e 30 reais. O cultivo dessas flores vem de 
longe, lá do inteior do Estado, em Atibaia, 
há 70 quilômetros de São Paulo, no sítio 
Santo Agostinho. 

A propriedade rural é do próprio Mil-
ton e junto com outras sete pessoas, eles 
se empenham ao máximo para fornecer 
o que há mais de bonito na maior fei-
ra de flor do Brasil. Entretanto, há uma 
leve preocupação com a próxima geração. 
“Os filhos, na verdade, não estão muito 

interessados no sítio, mas estou tentando 
convencê-los”, disse. 

Porém, a expectativa da empresa é 
animadora com a chegada da primavera. 
A estação faz com que as rosas se desen-
volvam mais. Lembrando que existe uma 
série de cuidados especiais para deixá-la 
mais atraente para o consumidor.

“Tem bastante produto que é coloca-
do para deixá-la casa vez mais resistente, 
como fertilizantes e defensivos agrícolas. 
Pois cada época do ano há um doença que 
ataca a flor, então, é preciso utilizar certo 
produto”, esclarece Milton Nardini.

Os clientes que vêm à loja adquirir as 
rosas, geralmente, são para utilizá-las em 
eventos, festas, decorações, mas também 
para enfeitar a casa. Ele explica como 
manter a flor viva ainda por mais tempo. 
“O certo seria: a pessoa comprar e depois 
de dois ou três dias colocá-la em um reci-
piente, com um pouco de água para que 
ela continue hidratada” explica Milton.

A Inácio Flores já está há 25 anos na 
Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo - CEAGESP. Admi-
nistrada por três sócios e de âmbito fami-
liar, a empresa comercializa diversos pro-
dutos, como astromélia, cravo, cravinha e 
entre outras flores tropicais. Mas, na ver-
dade, o que destaca é que eles são um dos 
maiores produtores de gerbras do Estado.

A plantação é realizada em um sítio 
que fica localizado em Guararema, há 80 
quilômetros de São Paulo. Fabrício Bar-
bosa, proprietário e também vendedor, 
explica o que faz do comércio ser o di-
ferencial.

“Poucos produtores produzem como 
a gente. A nossa gerbra é produzida aé-
rea, ela não é produzida em solo, ela é 
produzida em fibra de coco. Sendo que 
o meu sogro foi pioneiro desta técnica no 
país. Próximo dele somente na Holanda. 
Tanto que vieram pessoas de fora para 
acompanhar a nossa produção”, ressalta 
Fabrício.

Para competir na maior feira de flores 

do Brasil, que é na Ceasa de São Paulo, a 
rotina para quem trabalha na empresa é 
bem desgastante. A montagem da barraca 
começa às seis da manhã do dia anterior 
e só termina quando a sirene toca. Este é 
o aviso para os permissionários desmon-
tarem a barraca.

Fabrício realiza todas as atividades na 
empresa. “Eu cuido desde a produção, 
da entrega, da separação de flores para os 
clientes. Faço a emissão fiscal de notas e 
até a entrega total do produto”, disse o 
proprietário.  

Outro quesito que faz da empresa 
ser diferente é que ela comercializa a flor 
fresca, evitando de colocá-la na geladeira. 
A colheita é feita no dia e com isso ela 
tem uma maior durabilidade.

No momento, o produto que está 
mais em conta na Inácio Flores é a as-
tromélia. O pacote com 10 unidades sai 
por seis reais. E para mês de outubro até 
janeiro do ano que vem, segundo o pro-
prietário, há uma animadora expectativa 
para o mercado.   
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Com mais de 3.500 produ-
tores certificados no mundo in-
teiro. No Brasil, para possuir a 
certificação MPS, o participante, 
obrigatoriamente, tem que re-
gistrar uma vez por mês, alguns 
dados exigidos no sistema da or-
ganização, e, depois de um ano 
é realizada uma auditoria para 
verificar tais informações. 

A Rosas Reijers possui essa 
certificação desde 2011, com 
nota 98,8 - a maior entre todos 
os participantes. Segundo a en-
genheira agrônoma da empresa, 

Camila Reijers, após uma série 
de mudanças com relação às es-
tratégias na produção de rosas 
e demais flores, e visando um 
método sustentável, reduziu-
-se drasticamente o consumo de 
defensivos químicos e passou-se 
a adotar caminhos biológicos e 
manejos mais integrados de con-
trole. “Foi um trabalho que trou-
xe muitos resultados positivos no 
campo e à nossa equipe. Feito 
isso, precisávamos ser avaliados 
por alguém imparcial e que tives-
se autoridade para nos auditar e 
nos certificar”, explicou Camila. 

A Fazenda Flor de Corte, lo-
calizada em Jaboticatubas (Serra 
do Espinhaço/MG), é a primeira 
propriedade do Brasil a receber 
o certificado para produção de 
flores orgânicas. A certificação 
foi concedida pelo Instituto Mi-
neiro de Agropecuária (IMA), 
no mês de abril.

Embora o nicho de orgâni-
cos tenha mais visibilidade para 

produtos alimentícios, a produ-
ção de flores também pode ser 
certificada. A agricultura orgâni-
ca é uma alternativa de cultivo 
de flores que preserva o meio 
ambiente e é economicamente 
viável aos agricultores. 

A diferença básica entre as 
flores orgânicas e as tradicionais 
está no manejo que exige maior 
atenção. Ou seja, um monito-

ramento intenso em relação à 
ocorrência de pragas.

O cultivo convencional das 
flores é realizado em estufa, o que 
aumenta o perigo de contaminação 
do produtor por meio dos adubos 
químicos. Além disso, as flores 
orgânicas também evitam uma 
possível contaminação durante o 
manuseio e pelo hábito dos consu-
midores de cheirar as flores.
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rosas reIJers 
PossUI CertIFICaÇÃo 
InternaCIonaL 
ambIentaL - mPs

mInas GeraIs É PIoneIro na CertIFICaÇÃo 
Para ProdUÇÃo de FLores orGÂnICas

GiuliaNa flORES laNça 
SiSTEma dE ENTREGa 
imEdiaTa PaRa a GRaNdE 
SãO PaulO

A maior floricultura on-
line do país, que já aten-
dia clientes em todo país 
em três horas, inova mais 
uma vez e inaugura uma 
solução inédita no e-com-
merce. “Já temos há mais 
de um ano o sistema de 
entrega com hora mar-
cada e percebemos um 
aumento substancial na 
procura por este serviço. 
A ideia agora é realmente 
conseguir garantir aten-
dimento aos pedidos de 
última hora”, afirma Clóvis 
Souza, diretor da Giuliana 
Flores.
Para implantar o siste-
ma, houve um detalhado 
estudo das regiões com 

maior demanda e a pro-
cura por transportadoras 
que conseguissem operar 
com o novo modelo. 
“Selecionamos produtos 
específicos para entre-
gar dentro do prazo de 
uma hora, com as princi-
pais categorias do nosso 
site (amor, maternidade e 
aniversário). Outro fator 
importante foi o tamanho 
e embalagem dos produ-
tos, pois a entrega é feita 
por motoboys. Houve um 
treinamento com a nossa 
equipe que foi essencial 
para fazer no menor tem-
po possível a montagem e 
embalagem do presente”, 
completa o diretor.



Duas novas espécies de orquídeas foram 
descobertas recentemente nos arredores de 
Manaus pelo bolsista do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa) Jefferson 
José Valsko. Segundo o Inpa, o Brasil re-
gistra mais de três mil tipos de orquídeas. 
As orquídeas foram batizadas de Dichaea 
bragae e Anathallis manausesis. 
“A Dichaea bragae é uma planta pêndula, 
pequena, chegando a cinco centímetros de 
comprimento, a flor chega a 5 cm e apre-
senta uma estrutura chamada labelo, que 

é uma pétala modificada. Percebemos que 
o labelo era totalmente diferente do grupo 
que a gente vinha estudando”, explicou o 
bolsista Jefferson.
Já a flor da Anathalis manausesis, de acordo 
com o pesquisador, tem apenas 3 mm e sua 
folha mede menos de 1 cm. Ela é conside-
rada a menor das espécies já descritas. “É 
uma microórquídea, precisou de um mi-
croscópio, porque a flor é muito pequena, 
o seu labelo era muito reduzido”, descreve 
Valsko.

A biofábrica para produção de ácaros-pre-
dadores, que utiliza a tecnologia desen-
volvida pelos pesquisadores do Instituto 
Biológico (IB), foi inaugurada no dia 20 
de agosto, em Arujá-SP. Construída pela 
Associação dos Floricultores da Região da 
Via Dutra (Aflord) tem capacidade para 
produção de 180 mil ácaros predadores 
por semana, aproximadamente, das es-
pécies Phytoseiulus macropilis, um ácaro 
considerado especialista, que ataca apenas 
o ácaro-rajado, e Neosiulus californicus, 
um ácaro generalista, para o controle de 
outras pragas. 

“Após a liberação desses predadores, caso 
o produtor precise usar produtos quími-
cos para controle de outra praga, como 
inseto e lagarta, ele pode fazer a aplica-
ção, sem ter o risco de matar os preda-
dores liberados”, explicou o pesquisador 
do IB, Mario Eidi Sato. As populações 
de predadores utilizadas nas liberações se 
mostram resistentes a vários inseticidas e 
acaricidas.
A produção pode atender, inicialmente, 
em torno de 100 produtores de flores. A 
biofábrica, porém, tem capacidade para 
aumentar em 20 vezes essa produção.

A Heuchera, o Kalanchoe de corte swe-
et pink (aposta para o Outubro Rosa) e pelo 
menos três variedades de orquídeas, entre elas 
a Frozen, estiveram entre as novidades e lan-
çamentos de 2016 que a Expoflora apresen-
tou ao público.

A tradicional violeta ganha nova versão 
que traz flores em forma de roseta com pé-
talas duplicadas (dobradas) para reconquis-
tar o mercado. Embora a Heuchera ofereça 
flores, o destaque fica para as suas folhagens. 
Trata-se de uma planta perene e própria para 
jardins, muito resistente a vários tipos de do-
enças e, também, às variações do clima. Está 
sendo produzida no Brasil nas cores roxa e 
salmão entre outras, oferecendo inclusive fo-
lhas de tons quase negros. 

A planta ainda está sendo testada no Bra-
sil e a sua comercialização depende dos testes 
de aceitação pelo público realizado durante a 
Expoflora. A previsão é que chegue ao mer-
cado apenas em 2017. A heuchera é originá-
ria da América do Norte, porém já é comum 
encontrá-la na Europa. As variedades nativas 
já foram utilizadas pelos antigos para trata-
mento de doenças.
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NOvAs esPécIes 
de ORQUÍdeAs sÃO 
descObeRTAs NA AMAZÔNIA

exPOFLORA TRAZ As NOvIdAdes QUe AJUdAM A 
MANTeR O cRescIMeNTO dA FLORIcULTURA eM 2016

BiOfáBRica PaRa cONTROlE BiOlóGicO 
Em flORES é iNauGuRada Em aRujá



A produção de flores aumenta no Pa-
raná, impulsionada por pequenos pro-
dutores familiares, que adotam o cultivo 
integrado com outras culturas. São pro-
duzidos, principalmente, crisântemos, ro-
sas, orquídeas e grama para jardinagem. A 
Emater apoia os produtores, indicando as 
melhores práticas de cultivo. 

Em Marialva, no Noroeste do Esta-
do, produtores optam pelas rosas como 
integração com a soja ou em substitui-
ção à uva. A cidade responde por 85% 
da produção de rosas no Estado. Em 
Uniflor, na mesma região, são produzi-
dos 64% dos crisântemos do Paraná. Em 
Maripá, produtores passaram a plantar 
orquídeas. Londrina, no Norte do Esta-
do, é município principal produtor de 
grama. 

“Cerca de 90% da produção está nas 
mãos de produtores familiares, que abas-
tecem pequenos mercados”, diz Ailton 
Rojas Poppi, técnico da o Instituto Ema-
ter em Marialva. Atualmente são 35 pro-
dutores. De acordo com Poppi, a Emater 
trabalha no apoio à produção, indicando 
as melhores práticas para manejo para 
melhorar a qualidade da flor e da comer-
cialização. 

Parte da terceira edição do Circuito Ra-
jadinha, a Feira da Colônia ocorreu no dia 
17 e 18 de setembro, em Planaltina. O Sí-
tio Florida, na Colônia Agrícola Rajadinha 
I, sediou a feira, com exposições, venda de 
produtos rurais, oficinas, visitação às cháca-
ras participantes do projeto, apresentações 
culturais e café colonial. 

O Circuito Rajadinha é o primeiro cir-
cuito turístico do projeto Caminhos Rurais 

do DF. A iniciativa é da Emater em parceria 
com a Secretaria da Agricultura, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural e a Cen-
trais de Abastecimento do DF (Ceasa).

Além do fim de semana da feira, as dez 
propriedades participantes estão abertas 
para visitas agendadas por qualquer pessoa 
ou grupo até 15 de novembro. É preciso 
agendar a visita ao Circuito Rajadinha. 

A IX Conferência Internacional de 
Embalagens Flexíveis reuniu es-
pecialistas, estudantes e empre-
sas internacionais do setor para 
debater as novas tecnologias e 
desenvolvimento na área de em-
balagens. O evento foi realizado na 
do Instituto de Tecnologia de Ali-
mentos (Ital), em Campinas, entre 
os dias de 13 a 14 de setembro. 

De acordo com uma das organi-
zadoras da conferência, a pesqui-
sadora Leda Coltro, o objetivo do 
evento foi divulgar os trabalhos de 
embalagens flexíveis e inovação 
realizados pela indústria no Brasil 
e no exterior, proporcionando no-
vas oportunidades para o aperfei-
çoamento profissional dos partici-
pantes.  

A Bayer e a Monsanto anunciaram, no 
dia 14 de setembro, que assinaram um con-
trato de fusão definitiva sob o qual a Bayer 
vai adquirir a Monsanto por US$ 128 por 
ação em uma operação à vista. O Conselho 
de Administração da Monsanto, o Conse-
lho de Administração da Bayer e o Conse-
lho Fiscal da Bayer aprovaram o contrato 
por unanimidade. 

“Temos o prazer de anunciar a combi-
nação de nossas duas grandes organizações. 
Isso representa um grande passo para nosso 
negócio Crop Science e reforça a posição de 
liderança global da Bayer como empresa de 
Ciências da Vida, impulsionada pela inova-
ção e que ocupa posições de liderança em 
seus principais segmentos, entregando valor 
substancial aos acionistas, clientes, funcio-
nários e à sociedade em geral”, disse Werner 
Baumann, CEO da Bayer AG.

A operação une duas empresas dife-
rentes, mas altamente complementares. 
Os negócios combinados se beneficiarão 
da liderança da Monsanto em Sementes 
& Traits e de sua plataforma The Climate 
Corporation, bem como da ampla linha de 
produtos de Proteção de Cultivos da Bayer 
em uma abrangente gama de indicações e 
culturas em todas as principais regiões. 

Pioneira ao lançar um programa de mo-
nitoramento da cadeia de pescado no país, 
o Walmart Brasil é o único varejista no país 
a ter cerca de 80% do volume de pescados 
comercializados, nas lojas Big, Bompreço, 
Nacional, Mercadorama, TodoDia e Wal-
mart, já rastreados. Este resultado faz parte 
do projeto lançado há 18 meses, em parce-
ria com a ONG Sustainable Fisheries Part-
nership (SFP).

De acordo com a empresa, o objetivo 
é comercializar pescados de origem mais 
sustentável, contribuindo para a preserva-

ção da biodiversidade aquática e marinha, 
apoiar e promover ações que fomentem a 
responsabilidade social na cadeia. 

O programa de monitoramento da ca-
deia de pescado do Walmart Brasil já conta 
com a participação dos 16 maiores forne-
cedores de pescados congelados, seis deles 
acabam de ser inseridos no programa. Em-
presas como Frescatto, DellMare, Pioneira 
da Costa, West Norway já estão utilizando 
o sistema há um ano e inseriram informa-
ções relativas as principais espécies e áreas 
de pesca.
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PeQUeNOs 
PROdUTORes 
AMPLIAM cULTIvO de 
FLORes NO PARANá

cOMeÇA 3ª edIÇÃO dA FeIRA dA 
cOLÔNIA, eM PLANALTINA

bAYeR ANUNcIA 
cOMPRA dA 
MONsANTO POR 
Us$ 66 bILHÕes

WALMART é O ÚNIcO vAReJIsTA NO PAÍs A 
TeR ceRcA de 80% dO vOLUMe de PescAdOs 
cOMeRcIALIZAdOs Já RAsTReAdOs

cONfERÊNcia iNTERNaciONal REalizada 
NO iTal dEBaTE NOvidadES PaRa O 
SETOR dE EmBalaGENS flExÍvEiS
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CarreGadores da CeaGesP sÃo homenaGeados 
na assembLeIa LeGIsLatIVa de sÃo PaULo

A Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo (Alesp) viveu uma 
noite histórica no dia 15 de outubro, 
com realização de uma sessão solene 
em homenagem aos carregadores 
da Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (CE-
AGESP), solicitada pelo deputado 
estadual Coronel Camilo, autor 
de um projeto de lei que propõe a 
criação do Dia do Carregador, que 
ainda está tramitando na casa. O 
evento ocorreu no auditório Paulo 
Kobayashi, com a presença do depu-
tado federal (suplente) Walter Ihoshi 
e do presidente da CEAGESP, Anto-
nio Carlos do Amaral Fillho. 

A categoria dos carregadores foi 
representada pelo presidente do Sin-
dicado dos Carregadores Autôno-
mos em Centrais de Abastecimento 
do Estado de São Paulo (Sindicar), 
José Pinheiro, que recebeu um diplo-
ma das mãos de Amaral Filho. Nas-
cido na cidade de Pio IX, no Piauí, 
José Pinheiro começou a trabalhar 
na CEAGESP assim que chegou a 
São Paulo, em 1975, primeiro des-
carregando cebolas, depois no setor 
de frutas e legumes, tendo entrado 
na Associação dos Carregadores para 
em 1990 fundar o Sindicar, de onde 
é presidente desde então.

Outro homenageado foi Fran-
cisco Vieira Fortaleza, de 79 anos, 
natural do povoado de Barão, na 
cidade de Campos Sales (CE), que 
é carregador desde 1967. Começou 
na profissão quando o mercado 
funcionava na rua da Cantareira 
(Atual Mercado Municipal), depois 

veio acompanhar a mudança para a 
CEAGESP em 1966 e atualmente 
trabalha apenas na feira de flores, às 
terças e sextas-feiras. Ele recebeu um 
diploma das mãos do Coronel Ca-
milo como o carregador mais anti-
go ainda em atuação no Entreposto 
Terminal São Paulo (ETSP).

Foi agraciada também a pro-
fessora Sueli Castro Gomes, que 
recebeu um diploma entregue por 
Walter Ihoshi. Ela realizou seu dou-
torado pela Universidade de São 
Paulo (USP) retratando a vida dos 
carregadores da CEAGESP que 
saem do Piauí para virem trabalhar 
no maior mercado atacadista de fru-
tas, legumes, verduras, flores e pesca-
dos da América Latina, e cuja obra 
serviu de base para a homenagem a 
esses profissionais do transporte.

O quarto homenageado da noi-
te foi Walter Ihoshi, que recebeu 
um diploma das mãos do Coronel 
Camilo, que disse que a proposição 
inicial da criação do Dia do Carre-
gador foi uma ideia do deputado fe-
deral, que por sua vez falou que fará 
o possível para que a data se torne 
reconhecida em todo o Brasil.

Ao final da cerimônia, Coronel 
Camilo informou que o projeto de 
lei para a criação do Dia do Carre-
gador, proposto para ser comemo-
rado 30 de julho, está em trami-
tação na Assembleia Legislativa, já 
passou pela Comissão de Justiça e 
que está no momento aguardando 
pelo agendamento da data de vo-
tação pelos deputados em sessão 
plenária da casa. 

O Banco CEAGESP de Ali-
mentos (BCA), sob supervisão da 
Coordenadoria de Sustentabilidade 
(CODSU), recebeu em agosto cerca 
de 60 toneladas de produtos doados 
por 35 comerciantes do Entreposto 
Terminal São Paulo (ETSP) e de 
companhias que operam na região. 

Do montante recebido, 52 to-
neladas de alimentos foram doadas 
para 63 entidades que atendem es-
colas, orfanatos, asilos e pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Parte 
das doações foram levadas até o 
BCA por três carregadores volun-
tários. As doações que não podem 
ser aproveitadas como alimento são 
transformadas em adubo para com-
postagem.

bCa doa 52 
toneLadas de 
aLImentos em 

aGosto

Palestra educativa e dis-
tribuição de geleias e frutas 
ao natural marcaram a partici-
pação da CEAGESP na Virada 
Sustentável 2016, em parceria 
com o projeto Comida Invisível, 
que aconteceu em vários pon-
tos da cidade de São Paulo do 
dia 25 a 28 de agosto. 

Na abertura do evento, que 
aconteceu na sede do Unibes 
Cultural, ao lado do metrô Su-
maré, no dia 24/8, foram distri-
buídas geleias produzidas pela 
equipe do Banco CEAGESP de 
Alimentos (BCA) com frutas 
doadas por permissionários 
parceiros do BCA. Um dia an-

tes, a representante do projeto 
Comida Invisível, Daniela Leite, 
participou da coleta das doa-
ções com gestor do BCA, Pedro 
de Alcantara Couto Junior. 

No dia 26/8, Daniela Leite 
proferiu uma palestra no Uni-
bes sobre o tema “Alimentação 
que entra pela boca”, ao lado 
do coordenador do BCA, Jae 
Young Ahn, e outros integran-
tes do movimento sustentável, 
como Ana Rita Barros Cohen 
(chef do programa CSR - Co-
zinha Saudável-Responsáve), 
Cláudia Vison (Movimento 
Cisternas Já) e a bióloga Maluh 
Barciotte. 

No acumulado do ano, o in-
dicador registra alta de 4,98% e, 
nos últimos 12 meses, a elevação 
foi de 21,04%. Houve melhora 
significativa das condições cli-
máticas, refletindo em aumento 
do volume ofertado e ganhos em 
qualidade na maioria dos produ-
tos, principalmente nas hortali-
ças. Assim, legumes e verduras 
apresentaram quedas acentua-
das nos preços praticados. Fru-
tas e pescados tiveram ligeira 
alta. A tendência para os próxi-
mos meses é de preços estáveis.

O volume comercializado no 
entreposto de São Paulo caiu 
5,63% em agosto de 2016. Fo-
ram comercializadas 269.826 to-
neladas ante 285.913 negociadas 

em agosto de 2015.  No acumu-
lado de janeiro a agosto de 2016 
foram negociadas 2.098.787 to-
neladas ante 2.236.951 comer-
cializadas no mesmo período de 
2015. Queda de 6,18%.

Os setores que apresentaram 
alta foram o de frutas, que subiu 
3,80%, e o de pescados, que re-
gistrou alta de 3,97%.  O setor de 
legumes recuou 11,44%, enquan-
to o de verduras caiu 27,70%. O 
setor de diversos (batata, alho, 
cebola, coco seco e ovos) recuou 
5,76%.  Não houve aumentos 
significativos no setor.   

 
Veja mais detalhes em nosso portal: 

www.ceagesp.gov.br/entrepostos/servicos/
indice-ceagesp

TRAMITA NA CASA PROJETO DE LEI PARA CRIAçãO DO DIA DO CARREGADOR

ceAgesP PARTIcIPOU dA vIRAdA 
sUsTeNTáveL 2016

ÍndICe CeaGesP CaI 1,87% em aGosto
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A Ceasa/RS deverá realizar uma li-
citação para aquisição de grupo gerador 
de energia que garantirá o abastecimento 
energético de seu complexo. O BNDES 
já havia garantido o valor de 2 milhões e 
200 mil reais para aquisição.

Porém como a licitação realizada pela 
Central de Licitação do Estado (Celic) 
não obteve sucesso, e este recurso tinha 
prazo para ser utilizado, uma vez que era 

pertencente ao banco, o governo do Es-
tado, por meio do governador José Ivo 
Sartori, resolveu devolver do Tesouro do 
Estado o dinheiro para o BNDES, dei-
xando o mesmo como aumento de ca-
pital para a Ceasa/RS . O grupo gerador 
que deverá ser licitado pela Ceasa/RS é 
de vital importância para manter toda ca-
deia atacadista abastecida a partir do ano 
que vem.

A Central de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte – Ceasa/RN fechou o 
mês de agosto com o registro de queda 
nos preços dos legumes, frutas e verduras 
em comparação com o mês de julho. A 
expectativa é que durante o mês de se-
tembro os preços continuem estáveis ou 
abaixo da média. 

No rol das verduras e legumes com 
preços baixos estão a batata inglesa, a ce-
bola branca, o tomate e o repolho. No fe-
chamento da cotação de preços de agos-

to, o mesmo tomate foi encontrado a R$ 
35,00. A batata inglesa, outra vilã da lista 
de compras, pode ser encontrada na Ce-
asa a partir de R$ 2,20 o Kg. Do outro 
lado, a cebola branca apresenta um dos 
menores preços de 2016: o Kg pode ser 
encontrado a partir de R$ 0,90; seguido 
do repolho branco, R$ 1,00. 

A maçã nacional, a acerola e o ma-
racujá também seguiram a tendência de 
recuo nos preços, devido ao aumento na 
oferta dos produtos. 

O mês de agosto foi mais equilibrado 
se comparado aos preços praticados no 
mercado hortigranjeiro durante o mês de 
julho. Segundo dados do Índice de Preços 
da Ceasa (IPCE), o setor que apresentou 
maior redução foi o Raiz, Bulbo e Rizoma 
com -6,8% em segundo lugar aparece o 
Folha, Flor e Haste com -5,9%. Os outros 
setores permaneceram estáveis.

Na categoria Frutas houve um peque-
no aumento de 0,79%, semelhante ao da 
Hortaliça Fruto com 0,62%. O maior e 
mais significativo aumento foi registrado 
no setor Cesta Básica com 3,38% . 

No setor Raiz, Bulbo e Rizoma, que 
inclui batata inglesa, batata doce, cebo-
la, alho, beterraba, cenoura, entre outros 
produtos foi possível identificar quedas 
alho nacional com -14,22%, batata inglesa 
com -9,06¨%, e a cenoura com -7,21%. Já 
no setor Folha, Flor e Haste os produtos 
que reduziram foram couve-flor -18,27%, 
repolho híbrido com -14,26% e acelga 
-8,97%.

No primeiro ano de comercialização 
de pescados por atacado na Centrais de 
Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-
-ES) circularam cerca de 3,2 milhões de 
quilos, o que gerou uma movimentação fi-
nanceira de R$22 milhões. De acordo com 
dados do setor de estatística da Ceasa/ES, 
de setembro de 2015 até o momento, 53 
variedades de pescados foram vendidas no 
mercado.

O destaque na oferta foram para os 
peixes da água salgada, como o peroá com 
894 mil toneladas, a corvina com 340 mil 
toneladas, a sardinha com 321,7 mil to-
neladas e o cação com 159 mil toneladas. 
Outros produtos como o camarão, a tilá-
pia, a manjuba, e o pargo também apre-
sentaram números expressivos na comer-
cialização.

Atualmente 39 vendedores estão ca-
dastrados e atuam na comercialização por 
atacado de pescados frescos variados. A co-
mercialização por varejo continua na Vila 
Rubim.

Uma das frutas mais versáteis da culi-
nária, o morango está em plena safra no 
atacado da CeasaMinas em Contagem. 
O preço do quilo já apresentou queda de 
cerca de 40%, passando de R$ 9,68/kg 
em junho, para R$ 5,58/kg na primei-

ra semana de setembro. Nesse contexto, 
chama a atenção a importância de Minas 
Gerais como principal estado fornecedor 
da fruta para as centrais de abastecimen-
to de São Paulo (Ceagesp), Campinas e 
Rio de Janeiro. 

GoVerno de rIo Grande 
do sUL InJeta 2 mILhÕes e 
200 mIL reaIs nos CoFres 
da Ceasa/rs

verduras, legumes e frutas 
estÃo mais em conta na ceasa rn

preÇos nos produtos 
comercializados pela 
ceasa-ce mantÉm 
eQuilíbrio em agosto

comercializaÇÃo de 
pescados na ceasa-
es É destaQue com 3,2 
milhões de Quilos

ceasa minas - em plena 
safra, morango tem Queda 
de 40% no preÇo
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A horticultura engloba a pro-
dução a produção e frutas, horta-
liças, flores e plantas ornamentais, 
considerados produtos hortícolas 
frescos.

O SIEM – Sistema de Infor-
mação e Estatística de Mercado da 
CEAGESP registra o volume de 
entrada e a origem de 68 diferentes 
flores e plantas ornamentais. Elas 
chegam de 100 diferentes muni-
cípios, de 7 estados e são comer-
cializadas por 765 permissionários 
e produtores. A CEAGESP ainda 
presta o serviço de monitoramen-
to dos preços praticados na venda 
do atacado para o varejo dos 68 
produtos, variedades e diferentes 
unidades de apresentação: caixa, 
dúzia, m2, mala, maço, pacote, pa-
cote, saco, torrão e vaso.

O crisântemo é uma das flores 
de corte mais comercializadas. Va-
mos ver o que os dados do SIEM 
mostram sobre o seu comporta-
mento em 2015 e o efeito das datas 
festivas na sua comercialização. 

lA CEAGESP registra a comer-

cialização do crisântemo comum, 
crespo, macarrão, margarida, po-
lares, shena e zembra (diferentes 
variedades.
lO número de pacotes oferta-
dos no ETSP em 2015 foi de 
1.617.198.
lO crisântemo crespo respondeu 
por 85% do volume comercializa-
do.
lVinte e nove municípios são res-
ponsáveis pelo fornecimento do 
crisântemo.
lOs municípios responsáveis por 
80% do volume foram Atibaia 
(45%), Mogi das Cruzes (12%), 
Ibiúna (7%), Cotia (5%), Naza-
ré Paulista (4%) e Paranapanema 
(3%). 
lOs maiores volumes de oferta 
acontecem no mês de outubro, se-
guido por maio, fevereiro e janeiro.
lA oferta varia muito com os dias 
festivos.    
lA comparação entre a 19ª sema-
na de 2015 e a 20ª semana, que 
precedeu o Dia das Mães mostrou 
um crescimento do volume de 
oferta em 4,31 vezes. A oferta caiu 
bastante mas se manteve mais alta 

nas semanas 20, 21 e 22.
lA comparação entre a primeira 
semana de outubro (semana 40) e 
a última semana mostra um cres-
cimento do volume de oferta de 
4,31 vezes. A oferta foi crescendo 
ao longo do mês e apresentou um 
grande pico na semana que antece-
deu Finados.
lA oferta de crisântemo quase 
dobrou entre a semana 23 e 24, 
quando ocorreu o dia dos Namo-
rados. A oferta cresceu menos que 
nos outros dias festivos, o que pode 
indicar que o crisântemo não é flor 
mais preferida para presentear no 
Dia dos Namorados.

Os mesmos dados podem ser 
trabalhados para outros produtos., 
como a rosa de corte. 

lTrinta e cinco municípios brasi-
leiros e dois países foram a origem 
de 3,8 milhões de dúzias de rosas,  
em 2015.
lO Estado de São Paulo (33 mu-
nicípios) participou com 86% do 
volume, Minas Gerais com 2% e 
a rosa importada de Colômbia e 

Equador com 1% do volume total. 
lOs municípios de Atibaia (55%), 
Bragança Paulista (13,66%), Naza-
ré Paulista (4%), Guararema (3%), 
Bom Jesus dos Perdões, Cambuí – 
MG e Piracaia são responsáveis por 
80% do volume de oferta. 
lA oferta é estável em todo o ano 
(7 a 10%) e cresce em março, maio 
e outubro.
lA comparação entre a 19ª sema-
na de 2015 e a 20ª semana, que 
precedeu o Dia das Mães mostrou 
um crescimento do volume de 
oferta em 2,3 vezes. A oferta caiu 
para metade mas ainda se manteve 
mais alta que a média anual nas se-
manas 20, 21 e 22.
lHouve um pequeno acréscimo 
de volume na semana do Dia dos 
Namorados e um bom acréscimo 
(39% em relação à média) na se-
mana próxima ao Dia de Finados.

Fonte: SIEM SEDES/CEAGESP
Dados trabalhados por
Cláudio Inforzato Fanale 
Anita de Souza Dias Gutierrez
Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP

Agapanto
Alfinete
Alstromeria
Angelica
Anturio
Artemizia
Avenca
Azalea
Begônia
Bico de papagaio
Boca de leão
Branquinha
Bromélia
Callas
Centaurea
Ciclamen
Copo de leite
Cravina
Cravo
Crisantemo
Crista de galo
Dalia 
Dracena
Estatice
Estrelicia
Eucalipto
Ficus
Flor de trigo
Fresia
Geraldinha
Gerbera
Gerbera dz
Girassol
Gladiolo
Goivo
Grama
Gypsofila
Heliconia
Hortência
Impatins
Íris
Jasmim
Kalanchoe
Lirio
Lisianthus
Lupino
Esporinha
Margarida
Melindrus
Mini rosa
Moréia
Mudas
Musgo
Orquidea
Palmeira
Papoula
Petúnia
Pingo de ouro
Podocarpus
Primula
Rainha margarida
Rosa
Samambaia 
Tango
Tuia
Tulipa
Violeta mini
Zinia

flORES E PlaNTaS 
ORNamENTaiS REGiSTRadaS 
PElO SiEm da cEaGESPCrIsÂntemos e rosas na CeaGesP 
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vOlvO aBRE aS PORTaS 
PaRa viSiTa dE mOTORiSTaS

a volvo inicia, em outubro, um 
programa de visita à fábrica, 
em curitiba, para motoristas de 
caminhões e ônibus. chamado 
de “visita de amigo, conheça a 
nossa fábrica e viva esse sonho”, 
o projeto é uma das ações da 
campanha de valorização do 

aPTa mOSTRa 
TRaNSfERÊNcia dE 30% 
dO NiTROGÊNiO NO 
culTivO dE TOmaTE 

uma pesquisa em desenvol-
vimento pela secretaria de 
agricultura e abastecimento do 
estado de são paulo, por meio 
do polo regional de piracicaba 

da agência paulista de tecnologia 
dos agronegócios (apta), mostra 
que é possível incorporar 90 
quilos de nitrogênio por hectare 
no tomate cereja consorciado 
com leguminosas. esse número 
representa 30% do elemento no 
cultivo. 

a primeira fase do projeto 
mostrou que a incorporação de 
nitrogênio aumentou em 10% a 
produtividade do tomate salada.

“para a produção de 
fertilizantes químicos, essas 
ligações são quebradas com 
energia e pressão. com o plantio 
de leguminosas é possível 
incorporar no solo o nitrogênio 
sem a necessidade do uso de 
produtos químicos, o que torna 
a agricultura mais sustentável 
e barata”, afirma Edmilson 
ambrosano, pesquisador do polo 
regional de piracicaba da apta.

motorista que a volvo 
iniciou em junho deste 
ano, para chamar a 
atenção da sociedade 
para a importância do 
profissional das estradas. 

“estamos abrindo as 
portas da nossa casa 
atendendo a um pedido 
dos próprios motoristas, 
feito por meio das nossas 
redes sociais. além disso, 
é uma forma de nos 
aproximarmos ainda mais 
desse público. vamos 
recebê-los muito bem, 
para que sintam-se como 
como se estivessem 
visitando um amigo”, 
conta daniel homem 
de mello, gerente de 
marketing de caminhões 
e Ônibus do grupo volvo 
américa latina. 

 
as inscrições abriram 

no dia 21 de setembro 
e podem ser feitas pelo 
site www.visitadeamigo.
com.br.  podem participar 
motoristas de caminhões e 
ônibus de todas as marcas. 
basta apenas ter carteira 
nacional de habilitação 
(cnh) nas categorias d 
ou e.  o deslocamento 
até o complexo fabril da 
empresa, em curitiba, é 
por conta do motorista.

 
o programa comtempla 

um dia inteiro de 
experiência com a marca.  
os visitantes vão conhecer 
a estrutura da empresa, 
as novidades da marca, 
visitar a fábrica, fazer teste 
drive, ter uma experiência 
nos simuladores de direção 
de caminhões e do ônibus 
híbrido, e ainda conhecer 
o memorial de segurança 
no transporte, que 
será aberto no início de 
outubro.

 
“Já possuímos um 

programa de entrega 
técnica que atende 
cerca de 2.000 mil 
motoristas por ano. agora, 
estamos estendendo 
esta oportunidade para 
motoristas que trabalham 
com outras marcas para 
que possam também ter 
uma experiência com 
a volvo”, explica Karen 
Wasman, gerente de 
desenvolvimento de 
competências do grupo 
volvo américa latina. 

 
este ano, as visitas serão 

realizadas nos dias 06, 07, 
10 e 11 de outubro; 04, 16 e 
18 de novembro; e 05, 06 e 
07 de dezembro.



A DAF, uma das marcas 
líderes no mercado europeu 
de caminhões e subsidiária 
da PACCAR Inc, é reconheci-
da como “Marca do Ano” na 
categoria Caminhões e Ôni-
bus pela Fenabrave, Federa-
ção Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores. 

A escolha do vencedor é 

feita com base em pesquisa 
aplicada aos concessionários 
de todo o país, com o obje-
tivo de avaliar o relaciona-
mento dos distribuidores de 
veículos com o mercado.

“Estamos muito orgu-
lhosos por esta premiação 
da Fenabrave. O ano 2016 
é um período que estamos 

focados no atendimento ao 
cliente e desenvolvimento 
da estrutura da nossa rede 
de concessionárias e esse 
reconhecimento nos mos-
tra que estamos atuando e 
evoluindo da forma correta”, 
afirma Luis Gambim, Dire-
tor Comercial da DAF Cami-
nhões Brasil.

A Confenar – Confederação 
Nacional das Revendas da Am-
bev e das Empresas de Logística 
da Distribuição anuncia novas 
condições para a parceria com a 
MAN Latin America, fabricante 
dos veículos comerciais das mar-
cas Volkswagen e MAN.

A união inclui descontos 
especiais em modelos para ope-
rações de entrega e de puxada, 
operações-chave para o dia a 
dia das revendas. Estão dispo-
níveis os modelos 17190 Cons-
tellation, 17190 Worker, 23230 

Worker – Euro V SVE, com kit 
de bebidas incluso. Os veículos 
já vêm com chassi rebaixado, 
ou seja, com suspensão traseira, 
amortecedores reforçados e car-
dans avulsos, desenvolvido es-
pecialmente para que nenhuma 
adaptação seja necessária antes 
de sair para as ruas.

As condições especiais es-
tarão disponíveis até o mês de 
dezembro a todos os motoristas 
das Revendas associadas à Con-
federação. 

A Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automo-
tores -  Anfavea, divulgou no dia 
6 de setembro, em São Paulo, o 
balanço de vendas, produção e 
exportação de autoveículos e má-
quinas agrícolas e rodoviárias em 
agosto. 

As vendas de 4,4 mil cami-

nhões ficaram inferiores em 6,1% 
em agosto na análise com o mês 
anterior e em 24,3% com o mes-
mo período de 2015.  Já as ven-
das de máquinas agrícolas e rodo-
viárias apresentaram aumento de 
12,5% ao analisar as 4,5 mil uni-
dades de agosto deste ano com as 
4 mil de julho.

O Ford Cargo 1519 venceu o 
Prêmio Maior Valor de Revenda 
2016 na categoria de caminhões 
médios, promovido pela Agência 
AutoInforme em parceria com 
a Editora Frota e Textofinal. O 
modelo da Ford foi o que apre-
sentou a menor desvalorização 
nos últimos três anos (16,1%) 
dentro do segmento. 

Para formar o índice de de-
preciação, o levantamento con-
siderou os preços médios dos 
veículos zero quilômetro pratica-
dos no primeiro quadrimestre de 
2013 e seus modelos correspon-
dentes com três anos de uso – de 

janeiro a abril deste ano.
O Ford Cargo 1519 é um 

caminhão de aplicação urbana 
com peso bruto total de 15.000 
kg. Disponível com cabine sim-
ples e duas distâncias entre-eixos, 
oferece grande versatilidade e 
eficiência no transporte de be-
bidas, material de construção, 
mudanças e coleta “milk-run”, 
além de transporte rodoviário de 
curta distância. Seu trem de for-
ça com motor Cummins de 189 
cv e transmissão sincronizada de 
seis marchas é outro destaque, 
garantindo potência, força e eco-
nomia.  

ANFAVEA REVELA RESULTADOS 
DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
EM AGOSTO

FORD CARGO 1519 CONQUISTA 
O “PRÊMIO MAIOR VALOR DE 
REVENDA 2016”

CONFENAR E MAN 
RENOVAM PARCERIA 
PARA AQUISIçãO DE 
CAMINhõES

transporte20 ENTREPOSTO  i  setembro / 2016

daf camiNhõES BRaSil é ElEiTa maRca 
dO aNO PEla fENaBRavE



No dia 29 de agosto de 
1991, a Mercedes-Benz do 
Brasil inaugurava, em sua 
planta de São Bernardo do 
Campo (SP), o maior Centro 
de Desenvolvimento Tec-
nológico do setor de veícu-
los comerciais do País e da 
América Latina. Este CDT 
é também o maior fora da 
Alemanha para caminhões e 
ônibus da marca Mercedes-
-Benz.

“É uma feliz coincidência 
comemorarmos os 25 anos 
do CDT justamente quando 
a Empresa celebra os seus 
60 anos de atividades no 
País”, afirma Christof We-
ber, vice-presidente de De-
senvolvimento Caminhões 
e Agregados da Mercedes-
-Benz do Brasil.

Graças à atuação de seu 
CDT, a Empresa foi pioneira 
no lançamento dos primei-
ros motores a diesel com 
gerenciamento eletrônico 
no Brasil. Depois, trouxe 
para o País motores ainda 
mais “limpos”, com exclu-
siva tecnologia BlueTec 5, 
compatível com o rigoro-
so padrão Euro 5. Também 

teve papel essencial  na 
renovação total e simultâ-
nea de toda a linha de ca-
minhões e de chassis de 
ônibus, em 2012, e do atual 
portfólio de caminhões, que 
chegou ao mercado este 
ano.

CDT CONSOLIDA O 
COMPROMISSO COM 

O DESENVOLVIMENTO 
TECNOLóGICO

A inauguração do CDT 
significou a consolidação 
das atividades de desen-
volvimento tecnológico da 
Mercedes-Benz do Bra-
sil, trabalho iniciado muito 
tempo antes, em 1963, com 
a implantação da Engenha-
ria de Produtos, dedicada 
a caminhões, chassis de 
ônibus e agregados de ve-
ículos comerciais. No ano 
de 1970, foi criada a área 
de Engenharia Experimen-
tal para veículos, motores e 
componentes. Com o CDT, 
em 1991, houve um agrupa-
mento das diversas equipes 
e a centralização das ativi-
dades num mesmo local.

Uma semana após come-
morar os cinco anos de atua-
ção nos semipesados, a Scania 
foi contemplada com o prêmio 
Maior Valor de Revenda, que 
elegeu o P 310 8x2 como o 
modelo de menor índice de de-
preciação na categoria. O semi-
pesado registrou apenas -22,4% 
de perda do valor em compara-
ção com o veículo novo, num 
período de três anos, e desban-
cou 22 oponentes de outras 
marcas. 

“Para completar nossa co-
memoração pelo sucesso dos 
cinco anos da linha de semi-
pesados, nada melhor do que 
ganhar um prêmio. Saber que 
o P 310 8x2 é o semipesado 
mais valorizado da categoria 
comprova que entregamos o 
que prometemos ao cliente. Ou 

seja, investir na Scania garante 
resultado durante a operação e 
também na hora da revenda”, 
afirma Victor Carvalho, dire-
tor de Vendas de Caminhões da 
Scania no Brasil.

O valor de revenda está en-
tre as quatro principais preocu-
pações da maioria dos transpor-
tadores para definir a compra 
de um veículo comercial. As 
demais são valor de aquisição 
do caminhão, custos operacio-
nais que envolvem manutenção 
e economia de combustível, e 
a ergonomia do produto. “Em 
razão disso, ter um excelente 
valor de revenda é um dos pi-
lares da Scania. Somos incan-
sáveis em trazer melhorias para 
que nossas linhas de produtos 
ofereçam sempre a melhor solu-
ção para o transportador.” 

21setembro / 2016   i  ENTREPOSTO  

mERcEdES-BENz dO BRaSil cElEBRa 25 aNOS dE 
SEu cENTRO dE dESENvOlvimENTO TEcNOlóGicO 
PaRa camiNhõES E ÔNiBuS NO PaÍS

sCanIa tem o semIPesado maIs VaLorIzado da CateGorIa



fESTival da TaiNha TEm REPlay NO TiquaTiRãO
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Nos dias 6 e 7 de setembro, 
o restaurante Tiquatirão, lo-
cal de referência em peixes 
e frutos do mar, promoveu 
uma prorrogação da Festival 
da Tainha.
A festa que já é tradição nas 
regiões litorâneas de várias 
cidades espalhadas pelo País, 
como Florianópolis (SC), Ber-
tioga (SP), Tramandaí (RS), 
entre outras. O evento ce-
lebra a fartura dos mares e 
mostra os costumes caiçaras 
do preparo deste delicioso 
peixe.
O restaurante localizado na 
Penha e aberto desde 1997, 
também serve pratos de-
liciosos como Camarão na 
Moranga, Cação gratinado, 
Paella, Bacalhau Gomes de 
Sá, Salmão a Belle Meuniere, 
além da famosa Tainha assa-
da na brasa.

SERVIçO:
Restaurante Tiquatirão
Av.  Governador Carvalho 
Pinto, 1.021 Penha
Tel.: 2641-8116

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






