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A 31ª Super Rio Expofood, a melhor Trade Show da América Latina é a primeira grande oportunidade anual no Brasil para a geração de negócios e troca de conhecimento entre diretores,
presidentes, compradores e profissionais de supermercados, panificação, hotelaria, franchising, conveniência, bares e restaurantes.
Nossa equipe esteve presente e registrou, em cobertura especial (da página 11 a 21), o evento considerado um dos mais importantes do setor. Os números falam por si só: mais de 500
empresas expositoras; presença de sete dentre as 10 maiores indústrias do ramo alimentício brasileiro; três mil quartos de hotéis
ocupados durante os três dias de Expofood, mais de 48 mil visitantes; mais de R$ 30 milhões em investimentos com hospedagem e turismo, e geração de oito mil empregos diretos e indiretos.
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Na página 14, você tem uma reportagem sobre os assuntos
mais atuais do setor varejista, abordados por especialistas na
Expofood, como a 'Lei das Sacolas Plásticas', que entrará em vigor em maio, no Rio de Janeiro; 'Venda direta da indústria para o
consumidor: desafios de um novo cenário', e 'Super Saudável Supermercado'. Colhemos depoimentos de empresários, expositores, supermercadistas, atacadistas, indústrias personalidades
políticas e públicas e convidados presentes na Expofood.
Entrevista exclusiva com presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro (SINDICARGA), Francesco Cupello, e matéria sobre o
estande da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro (BGARJ) - um dos mais visitados do evento - você encontra
nas páginas 6 e 7.
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Trazemos também, nas páginas 8 e 9, dados do Instituto de
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro sobre roubo de
cargas. Pelo terceiro mês consecutivo - quando comparados com
o mesmo período do ano passado - esta modalidade criminosa
apresentou queda, caracterizando uma tendência de redução iniciada no começo deste ano.
Nesta edição você encontra ainda reportagem sobre a Segurança no Trabalho (página 10); a utilização de uma plataforma similar ao Uber de passageiros, que está revolucionando o setor de
transporte de cargas no Brasil (página 22), e o Espaço Hall, novo
centro de entretenimento na Barra da Tijuca (páginas 26 e 27).
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ENTREVISTA

Francesco Cupello
Presidente do SINDICARGA

“Tudo que
está na feira é
movimentado
por caminhão”

O

Brasil passou pelas
eras da industrialização, iniciada na década de 1930, do
transporte, entre as décadas de
1950 e 1990, e, quase já na segunda década do século XXI,
precisa adentrar, de vez, na chamada inteligência logística, intitulada como a era do
conhecimento, ou a internet das
coisas. Nada menos que a tecnologia da interconexão digital
das coisas, que, notadamente
em caminhões, significa tornar
possível organizar, acompanhar,
além de fornecer prognósticos
de todas as etapas que englobam desde o preparo da viagem,
com a respectiva carga, até a
chegada ao destino, de forma
eficaz e segura.
E o Sindicato das Empresas
do Transporte Rodoviário de
Cargas e Logística do Rio de Janeiro (SINDICARGA), primeira
entidade do segmento no Brasil,
tomou pra si a tarefa de ser o fornecedor e o acelerador deste tipo de
inteligência logística, desenvolvendo,
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assim a Plataforma de Inteligência Logística: modelo de negócio
acessível e eficiente a instituições empresariais e entidades
sindicais, que podem participar,
entre outras ações, de atividades
de coworking, cujo significado,
grosso modo, é a união de pessoas que trocam ideias e
experiências,
a
fim
de
impulsionar soluções setoriais e
multiplicar negócios.
Durante a 31ª Super Rio
Expo fo od, que acon te ceu entre os dias 19 e 21 de março, no
Ri o cen tro, zona Oes te do Rio,
em entrevista para a revista EU
AMO CAMINHÃO, o presi den te
do SINDICARGA, Francesco
Cu pel lo, co men tou so bre co working, um dos bra ços que vão
susten tar a Pla ta for ma e tam bém so bre uma medi da para
ace lerar a de vo lu ção da car ga
rou ba da, e en con tra da, a seu
le gí ti mo dono.
EAC: De acordo com o
Anuário da Confederação Nacional de Transporte de 2017,
há mais de 2,5 milhões de caminhões no país, sem contar os
demais envolvidos na ativida-

de de transporte de carga por
caminhões. Que benefícioso o
coworking poderá trazer para
este público e seus veículos?
Francesco Cupello: É parte
da Plataforma de Inteligência
Logística a criação de um escritório compartilhado, que visa a
aproximar transportadores e cadeia de fornecedores. Vai ser
também um escritório de prestação de serviços tributário, trabalhista e contábil, para que as
empresas tenham soluções mais
rápidas dos seus problemas. Planejem-se melhor, comprem melhor. O que é fundamental para a
empresa estar mais organizada e
ser mais competitiva, nos dias de
hoje.
EAC: Em que a Super Rio
Expofood e o coworking se encaixariam?
Francesco Cupello: Bom,
tudo o que está na feira é movimentado por caminhão. Sem caminhão e sem logística não teria
feira, não teria toda esta cadeia
de representantes, de produtores e revendedores. Cada um
com sua missão de revender seus
produtos. Transporte e logística
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são sempre fundamentais em
qualquer segmento. O que não é
diferente aqui na Expofood.
EAC: Coworking é, então,
uma inovação, uma inteligência logística?
Fran ces co Cu pel lo: A inovação está no escritório novo
aqui no Rio, na Barra da Ti juca:
um es pa ço com parti lha do de
co wor king, que vai ser o pri me i ro em um sindi ca to do Bra sil, de
logísti ca 4.0. Este projeto está
sen do de sen vol vi do há dois
anos. Demo rou por uma sé rie
de difi culdades, inclusédo o
mo mento político. Mas está
decolando e tem tudo a ver
com o mo men to atu al, in clu í do
o mo men to po lí ti co. Vi ven ci amos, ago ra, a pers pec ti va de
no vos ne gó ci os, no vos ho rizontes. Então a área de transporte logísti co precisa ser
re orga ni za da. A eco no mia voltan do a cres cer, e, con sequen -

temente, o primei ro item na
pauta que cresce é transporte.
EAC: Há outra medida logística em curso, dentro da plataforma, sob o enfoque da
proposta de coworking, que
gostaria de adiantar ou divulgar?
Francesco Cupello: Estou
aproveitando para divulgar na
Expofood, junto com o presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro
(BGARJ), Humberto Margon Vaz,
um acordo que vai ser feito, por
exemplo, na área de roubo de
carga. O que já, inclusive, foi
acertado com o alto comando da
Polícia Militar e o Ministério Público Estadual, para compartilharmos informação.
EAC: Haverá algum tipo de
documento ou cadastro sobre
roubos de carga, então?
Francesco Cupello: Vamos
ter num único documento: o

Estande da
BGARJ é
destaque na
31ª Super Rio
Expofood
Num espaço de 200
metros quadrados, o estande da Bolsa de Gêneros
Alimentícios do Estado do
Rio de Janeiro (BGARJ) foi um dos mais visitados na 31ª
Super Rio Expofood, atingindo o seu objetivo no evento: oferecer a oportunidade de interação, conhecimento e novas parcerias de negócios para todos.
Empresários, supermercadistas, atacadistas, indústrias, personalidades políticas e públicas desfrutaram de um ambiente descontraído e confortável,
tendo, ainda, oportunidade de conhecer o trabalho
das oito grandes empresas parceiras e patrocinadoras do estande: SINDICARGA, Arroz Palmares, Cooxupé – Café Evolutto, Coparroz, Doces Santo
Antônio, Família D’minas, Sorvetes Sloop e Tapioca
Pernambuquinha.

contato do SINDICARGA, telefone e e-mail da BGARJ, da Associação de Supermercados do Rio
de Janeiro (ASSERJ), além das
associações que compõem o setor.
EAC: Qual o objetivo dessa
iniciativa?
Francesco Cupello: É agilizar
o processo de recuperação de
cargas. Muitas vezes, se recupera uma carga, mas é difícil encontrar o real proprietário dela.
Com esta ação muito simples e
este acordo de cooperação, a
gente deve conseguir apressar o
processo e poder trazer benefícios para este segmento. Conseguir conhecer melhor o
segmento também. Muitos deles
ainda fazem transporte com
carga própria. Queremos abrir
os olhos deles para que esta
etapa seja terceirizada, com
melhor eficiência, melhor produtividade e menor custo.

Com duas salas de reuniões, área vip, aberta e
balcões de atendimento,
o estande contou também com o estúdio da TV
EU AMO CAMINHÃO,
onde figuras de destaque
do setor alimentício foram
entrevistados pela equipe
de
reportagem
do
SINDICARGA.
“A Super Rio é um sucesso total. Pegamos
nosso estande e dobramos o tamanho. No primeiro ano, o estande tinha 50
metros quadrados, no segundo, 100 metros quadrados
e no terceiro, 200 metros quadrados. Viemos fechar
negócios, criar oportunidades para os nossos clientes,
compradores, donos, diretores de supermercados e
atacados, trazendo propostas especiais para fechar
negócios. Essa é a importância do evento. Para nós, a
feira é um grande ponto de encontro. A economia vai
melhorar, acreditamos, vai melhorar, temos que ser esperançosos e não podemos desanimar”,
afirma “Eduardo Ribeiro – vice- presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios
do Estado do Rio de Janeiro (BGARJ).

ANO 05 | MAIO 2019 - WWW.EUAMOCAMINHAO.COM.BR

7

Roubo de carga
apresenta queda de
31% no mês de março

P

elo terceiro mês consecutivo - quando comparados com o mesmo
período do ano passado - o roubo de cargas apresentou queda, caracterizando
uma tendência de redução iniciada no começo deste ano. De
acordo com Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio
de Janeiro (ISP-RJ), em março
deste ano, foram registrados
638 casos, uma redução de 31%
em relação ao mesmo período
de 2018. Em comparação a fevereiro, houve uma pequena
variação negativa de 1%. Para
um intervalo mais longo de observação, nos últimos três meses (janeiro, fevereiro e março),
houve uma redução de 23% em
relação ao mesmo período do
ano passado.
O ISP fez um estudo comparativo entre março de 2018 e
março de 2019 por Áreas Integradas de Segurança Pública
(AISP). Duas áreas da zona Norte
da Capital apresentaram quedas
em alguns indicadores: a AISP 16
(Olaria e adjacências) registrou a
maior diminuição em roubo de
carga, e a AISP 41 (Irajá e adjacências) teve a maior redução de
roubos de veículos. Na Baixada
Fluminense, a AISP 21 (São João
de Meriti) apresentou a segunda
maior queda em homicídio doloso e a terceira maior em roubo de
veículo. A AISP 07
(São Gonçalo) teve
a segunda maior diminuição de roubo
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Coronel Moura no lançamento da Frente Parlamentar

No acumulado do
ano, a redução é
de 23% em relação
ao mesmo período
do ano passado
de veículo e a terceira maior de
roubo de carga.
Para o diretor de Segurança
do SINDICARGA, coronel Venancio Moura, a redução do índice
do roubo de carga está diretamente ligada à nomeação do secretário de Estado de Polícia
Militar, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, que, durante discurso de posse, assumiu o
compromisso de ampliar o policiamento ostensivo nos espaços
públicos, sobretudo nas vias ex-

pressas e nas áreas de maior incidência criminal:
"Desde o início de seu comando, o coronel Figueiredo assumiu
o compromisso de reduzir o roubo de cargas no nosso Estado e
vem cobrando resultados de
seus comandados, através de
estabelecimento de metas", afirma coronel Moura.
Entretanto, a rodovia Niterói-Manilha (BR-101), vem se
tornando o 'Calcanhar de Aquiles' no combate a essa modalidade criminosa. O trecho entre
São Gonçalo e Itaboraí, já é considerado 'terra de ninguém', devido aos frequentes ataques de
assaltantes. O diretor de Segurança do SINDICARGA explica
que a via é patrulhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por
se tratar de estrada federal, res-
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saltando que com o final da
Intervenção Federal, 350 agentes foram devolvidos, provocando redução de efetivo naquele
trecho da BR 101:
"Traficantes da favela do Salgueiro, em São Gonçalo, efetuam
roubos de cargas diariamente
nesse trecho em razão da proximidade e fragilidade no patrulhamento realizado pela PRF. A
Polícia Militar, através do 4° Comando de Policiamento de Área
(CPA), vem buscando soluções
integradas para resolver esse
problema", frisa.
Frente Parlamentar

Com o objetivo de combater
o roubo de cargas, a Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) lançou, no início de abril,
a Frente Parlamentar de
Enfrentamento ao Roubo de
Cargas, presidida pela deputada estadual Martha Rocha
(PDT). A ideia da instalação da
frente surgiu após análises das
audiências das comissões de
Segurança Pública e de Economia, ainda no ano passado, em
que foram discutidas estratégias para o enfrentamento de roubo de cargas.
Se gun do a de lega da Adri ana Mendes, presiden te do Insti tu to de Se guran ça Pú bli ca
(ISP), o rou bo e o fur to de car gas afetam não apenas o índi ce de vio lência, mas tam bém
refletem diretamente na eco no mia, na re la ção de merca do,
até mesmo no preço fi nal dos
produ tos e ser viços quando
che gam ao con su mi dor, com o
au men to do cus to do fre te e de
seguros feitos pelas transpor ta do ras.
O coronel Moura considera
positiva a criação da frente, por
acreditar que através desse fórum permanente terá a oportunidade de se colocar em pauta
algumas medidas essenciais

Polícia recupera carga roubada

Adriana Mendes, presidente do
ISP

Deputada Martha Rocha

para a redução do roubo de cargas no estado do Rio. Ele adianta
que está previsto para o mês de
junho um simpósio estadual,
como parte do projeto Carga Segura do SINDICARGA, uma parceria público-privada, na qual se
apóia as polícias com recursos
logísticos e trocas de informações:

"O evento visa debater o enfrentamento ao roubo de cargas, onde se discutirá soluções e
ações integradas, buscando ao
final emitir um rol de sugestões
para os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário",
adianta
coronel Venancio
Moura.
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Segurança no trabalho é tema
de debate no Abril Verde

O

Brasil ocupa a quarta
posição dos países
com mais acidentes de
trabalho. Nos últimos
sete anos, a Previdência Social
gastou quase R$ 78 bilhões com
auxílio-acidente, aposentadoria
por invalidez, pensão por morte e
auxílio-doença, segundo dados
do Observatório Digital de Saúde
e Segurança no Trabalho, plataforma desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT)
em parceria com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Para debater sobre o tema,
como uma das atividades do Movimento Abril Verde, que visa
alertar a sociedade quanto a
essa problemática, a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB realizou, no último dia 26 de abril, o
evento 'Terceirização e seus
Impactos na Segurança e Saúde
Ocupacional', no auditório da
Casa do Advogado, na Barra da
Tijuca, zona Oeste do Rio.
O Sindicato das Empresas do
Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro
(SINDICARGA), em sua constante atuação para defesa do setor,
esteve presente compondo a
mesa, representado pelo auditor
Alexandre Calabria Tinoco, sócio
da FORT - Risk & Compliance e
consultor de Compliance da entidade. Segundo ele, os riscos de
acidente de trabalho e as medidas de compliance são assuntos
de destaque para o setor de
transportes
rodoviário
de
cargas.
"Os órgãos de controle precisam informar, dar
prazos,
oferecer
treinamentos, trazer
melhorias para que
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Palestrantes debatem sobre acidentes de trabalho

o empresariado possa se encaixar e cumprir o que é requisitado.
Todo movimento que for para facilitar e melhorar as coisas, tanto
para um lado como para o outro,
sem dúvida, o SINDICARGA vai
apoiar", acredita.
De acordo com a assessoria
jurídica do sindicato, Luciana
Nahid, foram abordados, sob as
mais diferentes óticas, aspectos
voltados para a importância de
um trabalho preventivo de acidentes de trabalho, com gestão
de riscos e controle de danos na
operação das empresas. Foi
analisada, com especial enfoque, a importância da implantação de um trabalho de
compliance nas empresas, na
busca de redução de riscos e
resguardo do nome e reputação
das mesmas, objetivando a excelência e segurança no trabalho por elas desenvolvido:
"O SINDICARGA 4.0 está à
disposição dos associados para
orientações quanto a esta implantação em suas empresas,
com esclarecimento completo e
personalizado de todos os seus
aspectos. Visite o novo endereço, na Avenida Paisagista José

Silva de Azevedo Neto, 200, bloco 2, Evolution 3, grupo 404, O2
Corporate, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ", convida Luciana
Nahid.
O evento contou com quatro
palestras. A médica do trabalho e
chefe da Seção de Segurança e
Saúde no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho SRT/RJ, Gisele Daflon, tratou sobre gestão de riscos ocupacionais
e documentos de SST. Em seguida, a advogada Silvia Apratto
abordou o tema 'Responsabilidades legais por descumprimento
das normas de SST'.
Já o advogado Claudio Carneiro palestrou sobre 'Compliance:
o agir de acordo com as normas
para evitar, neutralizar, controlar os danos à reputação das
empresas e de seus dirigentes',
enquanto o economista Fernando Pestana e o presidente do
Instituto Brasileiro de Saúde
Ocupacional, Derval de Oliveira,
apresentaram o tema 'Compliance em saúde ocupacional: risco trabalhista e previdenciário
em saúde ocupacional ocasionados por fatos de saúde ocupacional e eSocial'.
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Varejistas de todo o país
reúnem-se no Rio de
Janeiro para debater as
tendências do setor
11
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A

31ª Super Rio Expofood,
a melhor Trade Show da
América Latina, que
aconteceu entre os dias
19 e 21 de março, no Riocentro,
zona Oeste do Rio, chegou com
uma novidade esse ano: a SER
Conference. Foram quase 100
horas de conteúdo, com cerca de
90 painéis que abordaram os assuntos mais atuais do setor varejista, objetivando transformar o
mindset de cada participante.
Entre os assuntos debatidos por
especialistas, a “Lei das Sacolas
Plásticas”, que entrará em vigor
em maio, no Rio de Janeiro; “Live
Marketing”; “Transformação digital e o varejo do futuro”, e “Branding”.
A Super Rio Expofood reuniu,
nos pavilhões 3 e 4 do Riocentro,
em uma área de 40 mil metros
quadrados, as maiores marcas do varejo
nacional. Recebeu
cerca de 50 mil pes-

12

soas durante os três dias, integrada,
pelo
segundo
ano
consecutivo,
à
Convenção
ABRAS 2019, da Associação Brasileira de Supermercados, que
trouxe o tema “O consumidor
transformando o varejo”, reunindo mais de 700 executivos dos
200 maiores supermercados do
Brasil.
Realizado pela Associação de
Supermercados do Rio de Janeiro
(ASSERJ) e Escala Eventos, teve
como tema “Conexões – Humanas, Profissionais e Tecnológicas”
e curadoria feita por especialistas
em varejo e gestão empresarial,
visando inovar e atualizar os profissionais com as principais tendências do varejo brasileiro,
através de painéis dinâmicos, talk
shows e workshops. Fábio Queiróz,
presidente da ASSERJ e vice-presidente da ABRAS, explicou que
os painéis da SRE Conference
serviram para pautar os debates
ocorridos no evento.

“Com as palestras, o público
levou insights para a vida, e não
só para a carreira. Temos a responsabilidade de fomentar o setor, e propomos inovações,
inteligência emocional, técnicas
para gestão do tempo e para ter
maior qualidade de vida. O mundo
mudou muito e vamos contextualizar tudo isso no evento”, afirma
Fábio Queiróz, anunciando que, a
próxima feira será batizada de
SER Trade Show:
“Mesmo diante do desafio de
promover esse grandioso evento,
aproveitamos, em primeira mão,
para anunciar uma grande novidade a partir da próxima edição a
Super Rio Exporfood passará a se
chamada SER Trade Show, modernizando nossa marca para introduzir o conceito que há por
trás dela: negócios, conhecimento e experiência. Mais do que uma
feira, somos um conceito inspirador. Nossa inovação é constante”, revela.
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Segundo Fábio Queiróz, a curadoria da SRE Conference foi
realizada por especialistas em
varejo e gestão empresarial. “O
objetivo é fornecer conexões
que irão transformar a maneira
de pensar dos participantes de
cada painel”, acrescenta Queiróz.
De acordo com a organização,
a Super Rio Expofood é a primeira
grande oportunidade anual no
Brasil para a geração de negócios
e troca de conhecimento entre
diretores, presidentes, compradores e profissionais de supermercados, panificação, hotelaria,
franchising, conveniência, bares e
restaurantes. O evento reuniu em
um só lugar mais de 500 players
do setor que lançaram com exclusividade os produtos que estarão nas casas de consumidores e
estabelecimentos comerciais de
todo o país.
“Temos um compromisso com
a cidade e com o nosso setor. As
maiores indústrias estão aqui, e
temos uma conferência para a
troca de conhecimentos específicos para o varejo, e que também
gera negócios”, completa Queiróz. A integração com a ABRAS
injeta mais de R$ 30 milhões na
economia, 8 mil empregos diretos e indiretos e a ocupação de 3
mil quartos de hotel, o que também impulsionou o turismo na cidade.
Com a presença de grandes
nomes da gastronomia, como
Luiz Farias, eleito o melhor chef
pâtisserie do mundo, uma cozinha foi montada no local para
aulas show. Rogério Shimura, da
escola Levain de panificação,
fez uma aula show sobre panificação, uma atração imperdível
para os apaixonados pelo segmento. Outra novidade nesta
edição foi a Convenção da Panificação que apresentou palestras e workshops voltados
para este setor e reuniu centenas de panificadores e os prin-

cipais líderes do setor de todo o
Brasil. A Convenção da Panificação contou com o apoio da
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria
(ABIP) e do Rio + Pão.
O impacto ambiental na cidade
com a gestão integrada de resíduos também fez parte desta edição.
Em parceria com a Boomerang
Soluções Ambientais, os resíduos
gerados no evento foram mapeados para que o descarte fosse feito
de
forma
sustentável:
reciclagem, compostagem, aterro,
descarte de óleo de cozinha entre

outros. Assim reduzir ao máximo o
impacto ambiental e aumentou a
vida útil de vários produtos expostos.
A Super Rio Expofood renovou
a parceria social com a Caslu, fundada pela apresentadora Fernanda Gentil para ajudar instituições
que cuidam de crianças. Os expositores assinaram um termo de
compromisso e doaram os alimentos para a fundação. Em 2017
um caminhão com
uma tonelada de alimentos foi enviado
até a sede da Caslu.
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PALESTRAS
31ª Super Rio Expofood debate negócios
e tendências para o varejo alimentício

O

s assuntos mais atuais
do setor varejista foram
abordados na 31ª Super
Rio Expofood, de 19 e 21
de março, no Riocentro, zona
Oeste do Rio. Dentre as palestras,
evidencia-se a do renomado designer Hans Donner, que abriu o
evento. Em uma emocionante exposição, Hans Donner contou sobre sua vida e carreira de sucesso.
Mesmo depois de trabalhar com a
tecnologia, faz uma critica a algumas inovações: "As crianças hoje
não olham mais para os olhos do
próximo e o tempo passa voando.
Temos o maior valor que existe na
nossa vida hoje, que é o tempo, e
este está sendo devorado pelo
instagram, Facebook etc", refletiu.
A pedido do público e repetindo o sucesso do ano passado, a
SRE Conference trouxe a especialista Grasiela Tesser, diretora
executiva da NL Informática e
CEO do cake ERP. Ela apresentou,
em primeira mão, os insights de
tecnologia para o varejo da NRF
Retail's Big Show 2019, a maior
feira de varejo do mundo, que dita
as principais tendências do setor.
Tesser destacou a importância de
identificar quais tecnologias são
aplicáveis aos negócios, e as novas gerações de consumidores,
como a 'geração micro-ondas',
que não se caracteriza pela idade,
mas pelo desejo.
O painel 'Venda direta da indústria para o consumidor: desafios de um novo cenário' revelou a
tendência adotada
pelas indústrias, que
apostam cada vez
mais na venda direta
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Hans Donner

As crianças hoje
não olham mais
para os olhos do
próximo e o tempo
passa voando”
HANS DONNER

ao consumidor pelo e-commerce. 'Hoje em dia, os consumidores
andam com uma loja no bolso',
dizem os especialistas em varejo.
Os palestrantes Genival Beserra,

Fábio Queiroz

Ronaldo dos Santos e João Nunes
com mediação de Fábio Queiróz,
debateram os desafios desse
novo cenário.
O consultor de varejo Marco
Quintarelli discursou sobre 'Marcas Próprias no Varejo'. O destaque foi o comportamento do
consumidor hoje em dia, e como
isso afeta o supermercadista. Quintarelli também falou sobre as
principais tendências de consumo
do mundo. O consultor apresentou algumas de suas experiências
no mercado internacional e comentou sobre os grandes players
do mercado.

O evento reuniu personalidades de diversos
segmentos
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Giovane Gávio

Zita Krammer

'Sacolas plásticas, sustentabilidade e reuso de embalagens'
foi o tema abordado por Zita
Krammer, gerente de embalagens para América Latina da
Unilever. Em seguida, Thomas
Endler, gerente de trade marketing da Unilever, discursou sobre como a redução das
embalagens diminuiu custos
operacionais, como no transporte de produtos e, consequentemente, na emissão
gases. Já o jornalista André Trigueiro expla nou sobre ser sustentável e como muitas
empresas estão atentas às necessidades do novo consumidor, cada vez mais crítico e
preocupado com o futuro, enquanto a coordenadora do
Conselho Jurídico da ASSERJ,
Ana Paula Rosa, abordou os
principais impactos da legislação que entrará em vi gor no estado do Rio de Janeiro a partir
de 26 de junho: "As sacolas não
vão acabar, apenas serão sustentáveis e usadas de forma
correta", expli cou.
"Qual papel você desempenha dentro da sua equipe?" Esta
foi a pergunta respondida por
Giovane Gávio, treinador e
ex-jogador de vôlei, sob um ângulo novo e peculiar: "Mais do
que uma importante função

As sacolas não
vão acabar,
apenas serão
sustentáveis e
usadas de forma
correta”

Marcos Piangers

Não podemos
esquecer que
fomos feitos para
desafiar o ‘sempre
foi assim’”
MARCOS PIANGERS

ANA PAULA ROSA.

que os profissionais ocupam
dentro de um time, o objetivo é
estimular para que cada um tenha o melhor desempenho possível, entendendo o quanto é
funda mental no processo, e a
importância de se motivar diariamente para alcançar o resultado esperado", refletiu.
Alexandre Mutran, gerente de
comunicação regional da TV
Globo em São Paulo, e professor
de Live Marketing na pós-graduação da ESPM, apresentou
tendências que o varejo pode e
deve aplicar. Um dos cases foi o
'Super Saudável Supermercado'.
O diretor de planejamento e
marketing da TV Globo, Roberto
Schimidt, trouxe insights para a
SRE Conference sobre a transformação na forma de gerar e

consumir conteúdo e como as
marcas se adaptaram a este
novo modelo. Ser relevante, repensar estratégias, descobrir o
melhor caminho para o seu negócio fo ram as dicas apresentadas em sua explanação.
Com o tema 'Inovação e criatividade: uma espiada no futuro', jornalista e autor do best
seller O Papai é Pop, o Marcos
Piangers contou como a conveniência e os preços acessíveis de algumas inovações
tecnológicas são fundamentais
para a mudança de comportamento de consumidores: "As
habilidades do futuro são humanas. Não podemos esquecer
que fomos feitos
para desafiar o
'sempre foi assim' ",
finalizou Piangers.
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DEPOIMENTOS
A 31ª Expofood é fabulosa. Considero
importante para a economia do Rio
de Janeiro. É a oportunidade de se
confraternizar, de interagir com os diversos públicos, é o momento da economia. Precisamos,
de fato, dessa integração, de uma forma que
todo mundo, independente do perfil da empresa, esteja junto. Mesmo a feira sendo ligada ao
supermercado, há vários nichos diferentes da
economia, atuando simultaneamente. Toalet
Descartável é um banheiro de bolso, um produto pequenininho, portátil. Especificamente
nessa feira, lançamos uma cabinezinha que simula um banheiro químico, mas na realidade é
um produto descartável, super compacto para
se usar nas horas de emergência do caminhoneiro ou da população de uma forma geral.”

“

A Cepêra é uma empresa brasileira,
que nasceu em 1947, atuando basicamente em segmento de condimentos, molhos de pimenta, de tomate e
também no Food Service, sejam bombonas de
ketchup, de mostarda, sachês etc. Estamos
presente ‘do Oiapoque ao Chuí’. Somos um
provedor de sabores, os únicos a ter a proposta
de responder a demanda do consumidor em
termos de transparência de ingredientes, sua
origem e processo de fabricação. Fazemos
questão de adaptar certas receitas de fora do
país ao paladar brasileiro, com produtos saudáveis e de qualidade. Trouxemos várias novidades para a Expofood, entre elas, o nosso
ketchup com mel.”

“

HUGUES GODEFROY
Diretor Comercial da Cepêra

FERNANDA BRITTES
Diretora da Toalet Descartável

Esta é a nossa primeira
vez na feira. Visitamos no
ano anterior e achamos
muito movimentada, muitos negócios acontecem aqui, é uma boa oportunidade. Nossa empresa opera em logística na
área de transporte, carga e descarga, movimentação interna e locação de empilhadeira. Também somos especialistas no
segmento supermercadista de alimentícios. Trouxemos para os operadores desses
mercados uma solução inteligente, uma inteligência a logística, visando à redução de
custos, de processos, e, consequentemente, aumentando a produtividade para eles.”

“

CARLOS AUGUSTO LINO JÚNIOR
Diretor operacional Lex Linos Express
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É um prazer, para nós, participar de mais uma edição
da Super Rio Expofood. Somos parceiros da ASSERJ (Associação
de Supermercados do Estado do Rio
de Janeiro) e também de outras instituições de peso. O evento é extremamente importante para a economia brasileira,
principalmente quando a gente fala de varejo
muito ligado ao supermercado. Nessa edição,
ficamos numa sala de negócios, recebendo diversos parceiros e clientes. Existe uma expectativa muito grande no mercado, até uma
retomada pós-crise do novo governo, de que
de fato a tecnologia aporte, agregando valor,
trazendo mais eficiência operacional para as
empresas, independente do segmento, e a
TOTVS atua em todos esses setores. Meu foco
é atuação no estado do Rio de Janeiro. A
TOTVS tem uma trajetória de quase 40 anos
no mercado. É uma multinacional brasileira, de
capital aberto, presente em mais de 40 países,
com a liderança absoluta no Brasil e na América Latina, principalmente em software de gestão de RP, trazendo muita tecnologia de
ponta.”

“

MARCO CAFASSO
CEO da TOTVS-RJ
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A nossa empresa é uma indústria
de pães congelados, e está se
transformando numa indústria de
alimentos. Ao longo desses 20 anos de
mercado, nosso público-alvo são os panificadores, seja de supermercados, padarias,
indústrias de refeições coletivas, buffets e
rede de hotelaria. São 250 tipos de pães
salgados, bolos e a linha de pão de queijo
diferenciada. Então, nós temos produtos
para todo tipo de público que utiliza o nosso
mix. A 31ª Super Rio Expofood é um evento
supermercadista, da associação das indústrias panificação do estado do Rio de Janeiro. É o momento de reafirmar junto aos
nossos clientes a parceria que temos com
cada um deles, em nos apresentar para novos mercados que surgem, em novos canais de venda. Como bom
mineiro, nosso produto diferenciado
na feira é o biscoito de polvilho com
queijo.”

“

Trouxemos para a feira projetos de energia solar que ajudam bastante o setor
supermercadista e de distribuição, na diminuição do custo de energia, ganhando competitividade, indo em direção ao caminho de um
capitalismo mais sustentável, mais responsável. A
Carbon é uma empresa focada no desenvolvimento
de projetos de energia solar fotovoltaica, aquecimento solar e eficiência energética. Oferecemos
uma gama de serviços e produtos que proporcionam
a redução das contas de energia e/ou gás, de forma
que os nossos clientes consigam elevar sua competitividade no mercado. A energia solar gera muito
emprego. Hoje nós já temos aproximadamente 65
mil consumidores gerando sua própria energia, através de energia solar. Na feira, conversamos com várias pessoas do segmento, porque concentra muitos
empresários. Conseguimos levar nossa
mensagem, divulgar com mais objetividade, com mais eficiência, o que é energia solar e seus benefícios. Então, para mim, esse
evento é excelente.”

“

ANDERSON CURY

RENZO DALLA ONO

Gerente Comercial da Trigo Arte & Cia

Sócio-diretor da Carbon - Energia Solar e Eficiência Energética

A i mportância do evento é
enorme, digo tanto como
presidente da Rede Unno como do
conselho da ASSERJ. Eu estou muito feliz. A gratificação deles por esse evento é muito maior do
que se esperavam. Essa já é a segunda maior feira do setor. O balanço que faço é muito
positivo, ainda mais quando se olha a feira
anterior e, com certeza, a próxima será melhor do que essa. Eu já ouvi varejista dizendo
que já está fechando, agora, a feira do próximo ano para não perder o espaço. Para a
minha empresa é a oportunidade de conversar
com os presidentes, os diretores, as pessoas que
comandam. É também a possibilidade de acessar muitos produtos que estão sendo lançados,
de ver as inovações, de como as empresas estão
valorizando o nosso evento, trazendo lançamentos e qualquer negociação diferenciada
para fazer na feira.”

“

GENIVAL BESERRA
Presidente da Rede Unno de Supermercados e do Conselho Diretor da Associação de Supermercados do Rio de
Janeiro (ASSERJ)

A Benefício Certo é uma empresa que há
12 anos atua, em todo o território nacional, no mercado de gestão de
vale-transporte. Temos cerca de 3 mil clientes na
nossa base atual e eu cuido especificamente do
Rio de Janeiro. A importância da Expofood está em
ser uma feira que reúne os nossos grandes distribuidores, fornecedores, ou seja, toda a cadeia de
valor de alimentação. É muito importante, realmente, o país mostrar que a nossa economia está
tendo um impulso maior, que não está estagnada,
mostrar o quanto essas empresas estão dispostas
a investir nesse ciclo de negócio. Temos percebido
muito entusiasmo para realizar negócio. Isto tem
sido muito importante, não apenas para as empresas da cadeia de valor, mas, principalmente, para
nós, fornecedor de serviço. A minha expectativa
neste evento é poder fortalecer todo relacionamento que estamos fazendo com os grandes fornecedores presentes na feira.”

“

PAULO THOMÉ
Diretor regional da Benefício Certo
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Estou feliz em participar da 31º Super
Rio Expofood, que tem muito com setores de Duque de Caxias, a cidade que me
orgulho em ser prefeito e que tem uma vocação
logística impressionante. Nós estamos aqui não
só visitando, mas apaixonados pela feira que está
batendo recorde de público. Temos também uma
grande proposta, a da maior central de abastecimento de alimentos do país, que substituirá as
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de
Janeiro (CEASA-RJ). Será a Central de Ali mentos
do Rio de Janeiro, CEARJ, a ser construída no terreno localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, entre os ba irros Jardim Gramacho e
Campos Elíseos, numa área que possui cerca de
três milhões de metros quadrados, sendo 551 mil
de área construída, e que vai gerar 50 mil empregos diretos e indiretos. Então, estamos aqui para aproveitar esse
networking, fazer rotar esse gran de
pro je to, ar ti culan do para que a próxi ma feira, ou a subsequente, aconteça

“

Pelo o que conhecemos de feiras
de outras localidades e até fora
do Brasil, com certeza, essa daqui é o
melhor Trade Show da América Latina. É muito
oportuna e interessante. A Manufatura Produtos
King foi fundada há 90 anos por um imigrante português que chegou ao Brasil, acreditando em nossa terra e principalmente no Rio de Janeiro. Desde
então, fabricamos produtos de limpeza. O principal
é o Óleo de Peroba. A empresa tem um plano quinquenal de lançamentos. No ano passado, foi a linha
chamada Kin, que trouxemos na edição anterior da
Expofood. Dada a importância da feira, viemos reforçar sua apresentação. O que nos deixa contente
aqui é o número de visitantes e expositores de nível
muito alto. Isso faz com que possamos fazer negócios. Durante três dias, tivemos contato com vários
clientes que levaríamos até um ano. Esperamos
participar das próximas. Identificamos a importância da feira há 4 anos e deixamos de participar de
outras para estar aqui.”

“
18

JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Gerente nacional de vendas da Manufatura Produtos King

na pró pria Central de Abasteci men to. Ire mos
ga ran tir não só
a infraestrutu ra, mas tam bém
os pontos comercia is estra tégi cos, assim
como in cen ti vos fis ca is. Nos so go ver no vai fomentar o se tor de ali men tos. Esta mos com
essa si ner gia. Eu par ti ci po to dos os anos. A fe i ra está cada vez com mais mus cu la tu ra, com
apre sen ta ções, tudo mu i to bem aca ba do.
Você vê que o em pre sá rio não eco no mi zou,
mes mo sa in do de uma cri se sem pre ce den tes.
O se tor de ali men tos vai abrir a por ta para o
Bra sil sair des sa re ces são e fa zer a
eco no mia cres cer, o que é fun da men tal para o país.”
WASHINGTON REIS
Prefeito de Duque de Caxias

A expectativa com relação
à feira é muito grande, é gigantesca.
É
avançar não só na empresa, mas na política de
nosso país. Somos uma empresa de tapioca e
trazemos um produto zero por cento de química, muito diferente dos outros que pode, sim,
trazer algum tipo de malefício para a saúde.
Somos 100% ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 100% INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), estamos de acordo com todas as legislações possíveis do Estado, do Município e do
nosso país, contribuindo para que o Brasil
mude, para que nossa política mude. Então, a
inovação que trouxemos é sermos zero por
cento de química, pensando realmente na saúde das pessoas. A expectativa está sendo muito
boa, são grandes negócios, pessoas do Brasil
inteiro, tive que chamar um tradutor, pois tinha
um inglês interessado no nosso produto, acenando com a possibilidade de distribuição no
exterior.”

“

ELINHO BANDEIRA
diretor da Tapioca Pernambuquinha
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Uma das pautas mais importantes da
Expofood para o Rio de Janeiro é os inúmeros negócios realizados pelos diferentes setores que dela participam, sejam supermercados, indústrias, distribuidores e prestadores
de serviços, que em conjunto formam uma cadeia
produtiva de imensa importância para a economia.
No caso do Eu Amo Caminhão, trouxemos a marca
para esta feira pensando em apresentar o Clube de
Beneficios e Vantagens e os respectivos prestadores escolhidos pela qualidade dos seus produtos.
Queremos levar a nossa marca a todo o setor de
transportes de carga no Brasil e a outros setores
empresariais que queiram aderir ao Clube Eu Amo
Caminhão. Num primeiro momento temos a oferta
de cartões de benefícios sociais que constam da
CCT do Sindicarga, com as bandeiras Ticket e

“

A COMJOVEM é uma comissão de jovens empresários, com atuação em
todo território brasileiro. Somos divididos em 23 núcleos e estamos na
Expofood representando o Rio de Janeiro,
acompanhando de nossa vice-coordenadora Raisa Drumond. Caminhando pela feira, constatamos que o foco realmente é
inovação. Este ano, a exposição visa a tecnologia, o novo mercado. Vimos muito sobre
o supermercado do futuro. Está sendo muito
importante para todos do COMJOVEM. Para
mim, como empresário, especificamente,
circulando pelo local, encontrei, só no início
do evento, quatro clientes potenciais. É a
oportunidade de fazer um bom networking,
ter um feedback desses clientes.”

“

ÍTALO GRATIVAL
Coordenador regional da COMJOVEM/RJ

Mastercard. Estamos
estruturando
uma
plataforma de adesão
com novos participantes no setor de seguros e plano dental,
onde as empresas terão condições especiais na contratação.
Buscamos a inovação
tecnológica
como
premissa fundamental
para o nosso crescimento e integramos os melhores prestadores de serviços, com o intuito de levar
qualidade e excelência no atendimento.”
FABIAN BELGRANO
Diretor da Siembra e gestor da marca Eu Amo Caminhão

O evento está sendo muito
bom. Sou o fundador da 21
Blocks, empresa especialista em Blockchain, uma nova tecnologia. Hoje estamos focado em criar
estratégias de inovação para grandes empresas, com soluções que podem ser da área financeira até a cadeia de alimentos. Este é um
assunto muito novo, mas a Blockchain é tecnologia de grande impacto, de grande relevância para todo o setor de economia. Grande
parte só enxerga a Bitcoin, mas existem diversas aplicações que traz a tecnologia para o
Blockchain, com inúmeras vantagens, principalmente, para o varejo de alimentação. O que
trazemos para a feira é a confiabilidade e
transparência da Blockchain. O mercado hoje
sofre muito com fraudes e falta de informação.
É essa a solução que podemos trazer os empresários aqui presentes. Conversamos com
várias pessoas e a receptividade tem sido excelente. Elas gostaram muito do assunto.
Acredito que faremos muitos negócios.”

“

LUCCA FREiRE
CEO da 21 Blocks

ANO 05 | MAIO 2019 - WWW.EUAMOCAMINHAO.COM.BR

19

DEPOIMENTOS
A grande importância dessa feira é o
fato de estarem presentes todos os
fornecedores do Brasil, que são associados e não da BGA. É um congraçamento
anual para aproximar mais os fornecedores
dos compradores supermercadistas, proporcionando muitos negócios. A BGA começou com
um estande de 50 metros quadrados em 2016,
que foi aumentando, e hoje fizemos um com
200 metros quadrados. A inovação é esse espaço mais confortável, com destaque para o
estúdio de TV do SINDICARGA, com entrevistas para informar ao público em geral o que
acontece na feira.”

“

HUMBERTO MARGON VAZ
Presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado
do Rio de Janeiro (BGARJ)

Não é a primeira vez que fazemos a Super Rio. Para nós,
o Rio de Janeiro é muito importante, por ter sido um dos primeiros
estados que crescemos muito, onde a marca
Farnese se desenvolveu. Essa feira representa muito, devido ao estreitamento das relações entre indústria e varejista. É um local
ímpar, onde se pode estar mais presente, expondo mais meu produto, tendo mais tempo
de divulgação e prospecção. A feira, para nós,
tem sido sempre um grande divisor de águas.
Toda vez que fazemos a feira, temos excelentes negócios. É a oportunidade de fazermos
negócios especiais. Por isso, tem sido muito
positivo para nós.”

“

WILSON ARIMONTE
Gerente comercial Farnese

Acredito que a importância
da feira, no atual momento
em que vivemos no país,
com tanta recessão e poucas vendas,
é ser um horizonte que se abre para conquistarmos e atendermos cada vez mais e melhor
os clientes, expondo os produtos que, muitas
vezes não conhecem. Aqui se tem a oportunidade de degustar e constatar a qualidade do
que está comprando. Viemos para o Rio de Janeiro em 1996 com o propósito de fazer produtos de qualidade no segmento de
embutidos. Começamos a empresa com 10
funcionários e hoje temos 140. Atendemos a
maior parte dos supermercados, rede de hotéis e restaurantes. Trouxemos exclusivamente para a feira um produto de excelência:
queijo com carne de porco e lingüiça de vinho
com azeitona. Nossa expectativa é vender e
conquistar mais clientes.”

“

LESSANDRO PASSOS
Diretor comercial da Família D’Minas
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DEPOIMENTOS
A Expofood tem sido uma porta
aberta para os
supermercadistas procurarem os seus
parceiros. É um evento de
grande visibilidade, o segundo maior do Brasil, perdendo apenas para São
Paulo. É um lugar para se
fazer negócios, bons negócios. Não éramos de participar, mas há três
anos temos estande, devido a sua importância para a economia de forma geral. Quero
parabenizar a organização da Expofood por
sua constante inovação. Cada ano o evento
se supera, é melhor. É um grande sucesso. Por
isso, já decidimos que estaremos presente na
feira de 2020.”

“

WALDIR DE LEMOS
Presidente da Associação Comercial dos Produtores e Usuários da CEASA-RJ (Acegri)

A Rio Expofood é um
ambiente que cria
oportunidade de firmar relações comerciais, parcerias e estratégias de
contato direto entre a indústria e o supermercadista, contribuindo para o crescimento e divulgação de
novas marcas, de acordo com os desejos e necessidades do mercado. Já diz o ditado: ‘quem não é visto, não é lembrado’. O SINDICARGA, em parceria,
está expondo há três anos. É uma entidade que tem
a expertise na terceirização e segurança de transporte nas rodovias do estado, motivo para estarmos
unidos e juntos na troca de experiências e em busca
do crescimento da economia do Rio de Janeiro. A
Super Rio Expofood proporciona ótima oportunidade para conhecer novas ferramentas de negócios
entre as empresas. Por isso, já estamos nos preparando para expor em 2020, levando experiência dos resultados e preparando
para apresentar novas oportunidades
para o setor.”

“

WILSON SÁ
Diretor de Carga Própria do SINDICARGA, Associado Proprietário e ex-diretor da BGARJ, e representante comercial da Laticínios Conquista

O Super Rio Expofood é um
evento de suma importância
que cresce a cada ano. Evento especial para rever amigos e prestigiar associadas que tem seus serviços e produtos
expostos, estive presente ao lado de Ana Cristina, superintendente executiva da ADERJ e
para nós foi muito bom poder fazer parte do
evento, trocando idéias com todos os presentes e aprendendo sobre as novidades e lançamentos do setor varejista que caminha junto à
cadeia produtiva, o que promove a interação
do segmento distribuidor e atacadista. A
ADERJ se sentiu em casa e bastante feliz com
o resultado positivo do evento, parabenizamos a todos os envolvidos para realização do
mesmo e esperamos que a próxima edição
seja ainda melhor.”

“

HÉLIO CASTOR MACIEL
Presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro
(ADERJ)

A realização da 31ª Super Rio Expofood, que venha a ser a mais prestigiada
feira de Trade Show da América Latina,
foi de suma importância para a economia do
Estado do Rio de Janeiro e também do país. Mostrou que esse segmento que faz parte diretamente de uma grande cadeia produtiva incluindo os
atacadistas e distribuidores, está sobrevindo e
superando uma das piores crises econômicas de
nossa história. Então os organizadores estão de
parabéns por explicitar neste evento seu comprometimento com a economia do Estado do Rio
de Janeiro, e desta forma injetando ânimo em todos. A contar pelo número de visitantes que lotaram o Riocentro e a quantidade de negócios
feitos em seu curso, acho que todas as expectativas foram superadas. Tenho certeza que essa
edição foi maior do que a anterior e certamente
será menos do que a próximo.”

“

JOILSON BARCELOS
Presidente da Associação dos Atacadistas
e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro (ADERJ)
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‘Uber de
Cargas’
revoluciona
setor de
transporte
de cargas
no Brasil

A

utilização de uma plataforma similar ao Uber
de passageiros já é uma
realidade no Brasil. A
nova tecnologia possuiu variadas funções e leva a um mesmo
objetivo: diminuir entraves operacionais. Mas há quem diga que
as vantagens vão além da demanda de fretes e oferta de veículos para transporte, dentre
elas a adoção de novos processos, um novo posicionamento de
mercado, a redução de custos e
o aumento da renda dos trabalhadores do setor.
Marilucia Pertile, gerente de
Vendas e Marketing do Fretefy,
diz que a empresa surgiu de uma
demanda do mercado, dentro da
Gestran, especializada em software para transporte de cargas,
que atua há 20 anos no mercado. O diferencial do Fretefy está
na seleção por tipo de cargas, ou
seja, a busca não é feita apenas
por geolocalização, pois traz ainda características para que a seleção seja mais assertiva e os
processos mais rápidos.
De acordo com a gerente de
Vendas e Marketing, inicialmente, o
usuário cadastra
as cargas que pre-
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Frederico Vega

cisam de transporte e informa
suas características, qual o veículo necessário e locais de
coleta/entrega:
“Essas fortes características
de gestão e controle logístico
mudam totalmente a forma
como as transportadoras geram
negócios. Muitas transportadoras, por incrível que pareça, não
possuem um sistema de controle
da própria frota, muito menos
dos terceirizados. O Fretefy coloca esse controle na palma da
mão e permite que as empresas
lucrem mais e mais rápido”, frisa.
Federico Vega, fundador e
CEO da CargoX - a terceira maior
empresa de transportes e logística do Brasil, e presente em todo
território nacional - pondera que

a grande vantagem do aplicativo
Cargo X para o setor é o impacto
econômico, causado pela diminuição das ineficiências ao longo
de toda a cadeia de frete e, consequentemente, fazendo com
que o caminhoneiro ganhe mais
e as empresas paguem menos
para transportar os seus produtos. Além disso, explica, existe a
oportunidade de oferecer ferramentas online para um setor que
ainda funciona de maneira muito
analógica, ou seja, offline.
Cadastro,
aprovação
de
documentos, carga e descarga,
aceite de frete e mais.
“O aplicativo funciona por meio
de Inteligência Artificial e Machine
Learning. Ao cruzar informações de
uma carga disponível e um caminhoneiro com as características
necessárias para atendê-lo, é enviada uma notificação para o motorista. Após o aceite, são
passadas informações de data e
horário para a coleta da mercadoria”, esclarece Federico Vega.
Já a empresa Uber no Brasil –
a líder em transporte de passageiros - não tem previsão de lançado para esta categoria de
serviço no país. Nos Estados Unidos o serviço é realizado através
da Uber Freight.
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Empresa implanta projeto
para reduzir a emissão de
gases poluentes na atmosfera

D

e olho numa necessidade cada vez maior
de se operar alinhado a
padrões rigorosos de
respeito ao meio ambiente, a
Golden Foods, empresa que
opera no mercado de importação e exportação de alimentos,
acaba de implantar um projeto
para reduzir a emissão de gases
poluentes na atmosfera. Classificado como Smartlog, o processo
de
monitoramento
inteligente da frota de transportes usada pela
companhia visa
à diminuição, de
até 30%, na
emissão de gases poluentes.
Segundo
Thiago Monteiro, diretor-executivo
da
Golden Foods, o
projeto
tem
prazo de seis
meses para ser concluído. Para
ele, a empresa, maior importadora de batatas fritas congeladas do país, pretende, com a
medida, desencadear um círculo
virtuoso em todo o ciclo de
transportes e armazenagem dos
produtos comercializados. “Se
por um lado economizamos recursos graças a um gerenciamento de frota mais criterioso,
por outro o meio ambiente é
quem sai ganhando com esse
planejamento. Serão menos
CO2, com certeza, que nossos
caminhões despejarão na atmosfera”, afirma o executivo.

Para surtir o efeito desejado,
o Smartlog da Golden Foods vai
lançar mão de programas sofisticados de software e ainda utilizará o sistema GPS para
acompanhar de perto como,
quando e onde se encontram os
veículos de entrega de produtos,
por exemplo. Ao alcance dos
smartphones de trabalhadores
responsáveis pelo transporte, as
informações, de acordo com
José Roberto Theodoro, diretor
de logística da empresa, serão
repassadas
para colaboradores, parceiros
e compradores
da companhia:
“O ganho será
extraordinário”.
O diretor de
logística se diz
animado com
as possibilidades que se
abrem com a
ado ção do sis te ma. “Pas sa re mos, a sa ber, em tem po real
quan tas en tre gas fo ram fe i tas,
quan tas ain da se rão re a li za das e até even tu a is pro ble mas
que pos sam ocor rer dos cen tros de dis tri bu i ção ao des ti no
fi nal po de rão ser re la ta dos
pe los ope ra do res”, con ta José
Ro ber to The o do ro. Ele lem bra,
tam bém, que pelo fato de o
sis te ma ser to tal men te in te li gen te a es co lha de me lho res
ro tas para as en tre gas de ve rá
oca si o nar uma sen sí vel di mi nu i ção na agres são ao meio
am bi en te.

Se por um lado
economizamos
recursos graças a um
gerenciamento de
frota mais criterioso,
por outro o meio
ambiente é quem sai
ganhando com esse
planejamento”
THIAGO MONTEIRO

Thiago Monteiro, diretor-executivo da Golden Foods
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Oficinas e brincadeiras
fizeram parte da Páscoa do
Grupo Corações Solidários

A

quarta edição da Páscoa
Solidária foi um sucesso.
Um sábado prá lá de especial ficará para sempre
na memória das cerca de 150 crianças do Complexo da Penha, do
Morro do Tirol (Taquara) e Amadinhos Down, na sede do
SINDICARGA. Os ‘baixinhos’ se divertiram, no último dia 27 de abril,
com as diversas atividades lúdicas, saborearam uma deliciosa
feijoada, finalizando com a entrega de ovos da Páscoa. A festa
contou com o apoio dos associados da BGARJ, das empresas Força Total, Casa Tilim, Guanará
Crack, Arroz Palmares e Parmalat.
Também contribuíram o grupo de
dança Futuro em Movimento
Complexo do Alemão, Embelezadoras do Bem, animadores e
voluntários.
O empresário da área gourmet,
João Ricardo de Sousa, mais conhecido como João do Bem, um
dos idealizadores do grupo Corações Solidários, diz que a entidade
existe há mais de sete anos e começou como Corrente do Bem. Já
a parceria com o Sindicato das
Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de
Janeiro – SINDICARGA e a Comissão de Jovens Empresários e Executivos do Rio de Janeiro –
COMJOVEM-RJ foi após reunião
ocorrida há cinco anos, visando
ampliar
a
atuação
da
organização.
“Essa é a terceira Páscoa Solidária em parceira com o
SINDICARGA,
que
abriu as portas para o
nosso projeto. Sem
esse apoio seria um
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Corações Solidários proporciona Páscoa para crianças carentes

A sinergia do amor de João do Bem

caminhar mais difícil. O evento é
um sucesso e, cada vez mais, vamos conseguindo apoiadores do
bem, numa sinergia do amor. É a
oportunidade que temos de espalhar amor, a solidariedade, porque
a vida é feita de sonhos e quando
demonstramos às nossas crianças, através das ações sociais, as
oportunidades que o mundo oferece, é como estivéssemos lhes
ensinado que uma sociedade
mais justa e honesta será sempre
o caminho para o sucesso,
prosperidade e paz”, frisa.

O diretor da Câmara Técnica
de Ação Social do sindicato, Wilson de Sá, diz não ter palavras
para expressar o seu entusiasmo,
“só participando e se envolvendo
para sentir o bom sentimento que
ganhamos ao aproximar das pessoas e ao interagir dando e recebendo amor. E parafraseando o
João do bem “é só alegria, é só
amor”. Wilson de Sá parabeniza
aos dirigentes e empresários do
SINDICARGA pelo apoio que dar
ao grupo na realizar do evento,
provocando com uma crítica e um
desafio:

“Aos que ‘estão’ como dirigentes de entidade, que não faz
nenhuma ação com responsabilidade social, que o façam com
essa magnitude ou ainda maior.
Quem ganha são os próprios e as
pessoas das comunidades vizinhas que precisam dessa interação para fazer da vida alguns
momentos melhores. As datas comemorativas e festivas em nosso
calendário, na prática, são oportunidades que temos de desprendermos das nossas atividades
profissionais e com nossa família
levar o bem de forma particular/solidária. Quem faz o bem,
conquista na mesma proporção o
bem e a paz interior”, afirma, reforçando o agradecimento a Valdemir (Casa Tilim), Fernando Mello
(Arroz Palmares), Eduardo Lima
(Força Total), Márcio (Guaraná
Crac) e a Michelle (Parmalat) na
realizar do primeiro evento da
agenda social dos voluntários Corações
Solidários
do
SINDICARGA/2019.
A próxima atividade do grupo
será em outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. Como é
realizada através da solidariedade, João do Bem avisa que estão
abertos a qualquer tipo de ajuda.
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Os interesses em participar como
voluntário ou fazer doação, podem entrar em contato pelo
e-mail coraçoessolidarios@gmail,

pela Fanpage (https://www.facebook.com/coracoessolidarioscomamor) ou pelo telefone
21-98988-7777.

Rio ganha novo centro
de entretenimento na
Barra da Tijuca

O

Rio de Janeiro já conta
com o mais amplo e moderno centro de entretenimento, que vem se
tornando a melhor opção no mapa
da noite carioca. Inaugurado em
fevereiro deste ano, na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade, as instalações do Espaço Hall somam 32
mil metros quadrados com capacidade para 6.600 pessoas e estacionamento para 827 veículos,
oferecendo, além de grandes
shows nacionais e internacionais,
um cronograma com eventos esportivos e culturais.
Vinicius Di Ferreira, consultor
comercial, afirma que o Espaço
Hall é um projeto protagonista, que
nasceu no coração do
mais
competente
grupo de empresários
do entretenimento,
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explorando toda a expertise de
mais de 15 anos pautadas na
transparência e responsabilidade.
O mesmo grupo detém a direção
artística de outros dois grandes
cases de sucesso no Rio de Janeiro
e deixa claro o propósito de oferecer entretenimento totalmente
voltado e focado na suscitação de
experiências emocionais tanto
para o público como para os artistas, que se apresentarão nas próximas temporadas.
“O Espaço Hall é bastante eclético. Temos no nosso cronograma
os grandes nomes da MPB, do
samba, do sertanejo, do funk, do
eletrônico, do rock in roll e muito
mais. Estamos também de braços
abertos para abraçar, o mercado
corporativo. A casa está modulada
operacional e estruturalmente
para receber formaturas, conven-

ções, lançamento de produtos, feiras de negócios e seminários, além
de inúmeras possibilidades de ativação publicitária. São dois níveis
divididos em três áreas: pista, camarotes vip e premium e treze luxuosas suítes,
ideais para
empresas, onde os seus gestores
sempre precisam desta estrutura
para fomentar negócios, contemplar clientes e seus colaboradores”, revela Di Ferreira.
De acordo com o consultor comercial, o Espaço Hall possui mais
um diferencial, a sua localização
de fácil acesso. A casa fica na Avenida Ayrton Senna, e o melhor, com
o foco na segurança e acessibilidade disponibiliza o serviço de
TransferVip, garantindo que o seu
publico possa se divertir no Rj, pois
poderão contar com motoristas
experientes e treinados para for-

necer um atendimento de alta segurança, confiabilidade e conforto.
“Para se informar sobre a programação do Espaço Hall, assim
como aluguel do espaço, basta
acessar as redes sociais, que pouca modéstia, graças a Deus, está
tendo uma repercussão muito positiva”, informa Di Ferreira, ressaltando que neste semestre de 2019
a casa alcançou notoriedade nacional, já que recebeu a estréia da
maior balada do Brasil, a Festa Planet, alcançando um publico de
mais de 5 mil pessoas. Recebeu
neste pequeno período de tempo
Alexandre Pires, Roupa Nova, Mumuzinho, Raça Negra, Zeca Pagodinho, Revelação, O Legado
(Rodriguinho, Ah! Mrdan e Gaab).
O Espaço Hall reservou uma
boa surpresa aos leitores da Revista Eu Amo Caminhão:
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“A casa está de portas abertas
para os leitores da revista. Todas as
empresas parceiras da revista e
expositores da Super Expofood interessados em eventos corporativos, ativação publicitária e suítes
corporativas que procurarem até
Julho/19 no e-mail corporativo@espacohall.com.br,
serão
agraciados com uma bonificação”,
anuncia.
SERVIÇO:
Endereço: Avenida Ayrton Senna,
5850 - Barra da Tijuca
Site: http://espacohall.com.br
Facebook: facebook. com/espacohall
entretenimento
Twitter: instagram.com/espacohall
Instagram: @espaçohall

