
Termotécnica direciona esforços no mercado internacional 
Brasil deve exportar U$ 920 milhões em 2018 e empresa catarinense está pronta para as oportunidades 

 
Alimentar-se de forma saudável, 

ingerindo cada vez mais produtos naturais 
é uma tendência que vem se fortalecendo 
em todo o mundo. Fornecedores 
brasileiros de frutas e hortaliças, além dos 
elos desta cadeia de abastecimento, têm aí 
uma oportunidade de crescimento.  

O Brasil se apresenta como um 
grande fornecedor, graças à diversidade de 
solo e clima. A Associação Brasileira dos 
Produtores Exportadores de Frutas e 
Derivados (Abrafrutas) divulgou que em 
2018 as exportações brasileiras de frutas devem somar US$ 920 milhões e, em 2019, este 
número deve crescer para US$ 1 bilhão. É um mercado expressivo, mas que exige a entrega de 
produtos de alta qualidade, em perfeitas condições de transporte, armazenamento e - de 
preferência - produzidos de forma ética e sustentável.  
 
Produtores brasileiros exportam seus produtos na conservadora DaColheita 
 

Atenta a essas oportunidades, a Termotécnica contratou especialistas para conhecer o 
mercado e otimizar seus produtos para atender às demandas do mercado internacional. A 
empresa fortalece sua linha de agronegócio com a solução DaColheita, uma conservadora que 
exerce papel fundamental ao acondicionar e transportar frutas, verduras e legumes (FLVs). Por 
ser produzida em EPS (isopor®), com tecnologia e designs patenteados, ela amplia o shelf life, 
proporciona menor perda de peso pela desidratação e mantém o teor vitamínico das FLVs por 
mais tempo – benefícios que contribuem para exportação.  

No primeiro semestre de 2018, a Termotécnica participou como expositora na Fruit 
Logística, na Alemanha, maior feira mundial no setor hortifrutícola. Em outubro, entre os dias 
23 e 25, apresentará sua linha de agronegócio junto ao exportador brasileiro na Fruit 
Attraction, em Madrid, na Espanha. “Nosso objetivo na Fruit Attraction é destacar para o 
importador os benefícios da linha DaColheita. Estaremos junto do produtor brasileiro e, desta 
maneira, apresentaremos os diferenciais de transportar para o país destino as FLVs 
acondicionadas em EPS”, reforça Albano Schmidt, presidente da Termotécnica.  
  

Conservadoras e Pallets 
As conservadoras DaColheita contam com modelos 
específicos que acomodam diferentes tipos de culturas, tais 
como uvas, figos, mangas, frutas de caroço, mamão, entre 
outros. Integradas à base de movimentação logística Upally, 
também fabricada em EPS pela empresa, as conservadoras 
DaColheita possibilitam a redução de aproximadamente 30% 
do custo de frete aéreo, diferencial que agrega valor aos 
produtos exportados. 

Nivaldo Fernandes de Oliveira, diretor 
Superintendente da Termotécnica, enaltece o fato de que a 
conservação térmica, característica do EPS, faz com que as 
embalagens DaColheita mantenham as FLVs com excelente 
qualidade e reduzam de forma significativa o desperdício de 
alimentos.  

 
 

Conservadoras DaColheita  
paletizadas com a solução Upally 



 
Save Food Iniciative 

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de produtos e debater 
alternativas para reduzir o desperdício e as perdas de alimentos em toda a cadeia logística, do 
produtor ao consumidor final, a Termotécnica faz parte do Save Food, uma iniciativa da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). 

“O Brasil e o mundo desperdiçam uma quantidade absurda de alimentos, quase 1/3 do 
que é produzido. É inadmissível! Precisamos criar consciência e unir forças para reduzir este 
número.”, argumenta Albano Schmidt, presidente da Termotécnica. Ele acrescenta que 
constantemente a empresa realiza uma série de pesquisas para o desenvolvimento de 
conservadores eficazes que possam garantir a redução do desperdício de alimentos em todas 
as etapas da cadeia logística, desde o produtor até a mesa do consumidor final. 

A FAO atua como um fórum neutro e conta com a participação de 191 países. A 
Organização trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a 
melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas aos 
alimentos necessários para uma vida saudável. 
 
Isopor® é 100% RECICLÁVEL 

O EPS, popularmente conhecido como isopor®, é um 
plástico 100% reciclável que tem em sua composição 98% de 
ar e muita tecnologia. Em 2007, a Termotécnica iniciou o 
Programa Reciclar EPS, que já deu um destino correto a mais 
de 40 mil toneladas de EPS. Representativo, esse número 
equivale a 1/3 de todo o EPS reciclado no Brasil neste 
período.  

O Programa gera cerca de 100 empregos diretos, 
conta com mais de 1,2 mil Pontos de Coleta e 300 
cooperativas de reciclagem parceiras, o que impacta 
diretamente mais de 5 mil famílias. Após reciclado, o EPS 
volta para o mercado e é utilizado para a fabricação de itens 
como: régua escolar, solas de sapato, rodapés, molduras, 
entre outros. 
 
Onde reciclar o EPS 

A Termotécnica disponibiliza o site www.reciclareps.copm.br para que empresas e 
comunidades possam localizar o ponto mais próximo de recebimento de EPS para reciclagem. 
Para fortalecer o conceito da reciclabilidade do EPS, a Termotécnica é integrante da Global 
Packaging Alliance, parceria que reúne os principais fabricantes de EPS do mundo para troca 
de tecnologias e soluções em reciclagem. São mais de 30 países – como Alemanha, Reino 
Unido, Espanha, Holanda, Portugal e França – que participam deste Acordo Internacional para 
Reciclagem.  
 
Conheça a Termotécnica  

A Termotécnica é a maior indústria transformadora de EPS da América Latina e líder no 
mercado brasileiro deste segmento. Produz soluções para Embalagens e Componentes, 
Agronegócio, Conservação, Cadeia de Frio, Construção Civil e Movimentação de Cargas.  

Conquistou espaço, em 2015 e 2016, no Guia Exame de Sustentabilidade. Em 2015, o 
Guia elegeu a Termotécnica a empresa mais sustentável do ano no Brasil na categoria Química 
e destacou sua atuação na categoria Gestão de Resíduos. Além disso, desde 2014, figura entre 
as 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar no Brasil, segundo a Revista Você SA. 

Aos 57 anos, tem sua trajetória marcada pelo empreendedorismo, desenvolvimento 
tecnológico e respeito ao meio ambiente. Com matriz em Joinville (SC), possui unidades 
produtivas e de reciclagem em Manaus (AM), Petrolina (PE), Rio Claro (SP) e São José dos 
Pinhais (PR).  

http://www.reciclareps.copm.br/
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