CAEP News | Chegou dezembro! Mês de lançamento e comemoração!
Dezembro 2021

Chegamos a última CAEP News de 2021, uma vitória para um ano tão desafiador para as empresas
de viagens mas que só evidenciou o tamanho da garra e motivação que temos aqui na CAEP!
Dezembro chega com muito trabalho e enormes perspectivas! O nosso time operacional está cuidando de todos os detalhes para
que intercambistas e grupos de viagens técnicas, continuem vivenciando experiências repletas de conhecimento, inovação,
networking e relacionamento. E temos novidades! Desenvolvemos um novo roteiro para aqueles que desejam embarcar com
destino a uma experiência internacional pelas vinícolas da Califórnia, confira! Lembrando que as viagens de 2022 serão
realizadas com toda a segurança que o momento exige.

Agora é hora de conferir todas as notícias que preparamos para você! Falaremos um pouco mais sobre o segmento de enologia,
o nosso novo roteiro Wine Experience e até sobre um assunto muito importante no momento: sustentabilidade! E temos também,
um recado especial no final da News para você ! Desejo a você uma ótima leitura!

Vitivinicultura: um segmento do Agro com números expressivos!

Estudo no exterior: uma experiência que transforma vidas! Nas fotos, imagens do ex-trainee Raul Girardello, que após seu estágio
CAEP na Califórnia abriu portas para doutorado na Universidade de UC-Davis, EUA! Um orgulho para CAEP!
A vitivinicultura é o segmento responsável pela elaboração de vinhos finos, vinhos espumantes, vinhos de mesa, suco de uva e
uvas para consumo. Acompanha ou se interessa pelo setor? Então, confira alguns dados expressivos sobre ele!
De acordo com dados do ano passado, atualmente, três países produzem cerca da metade do vinho consumido em todo o
mundo, são eles: Itália, França e Espanha! Todos estes países correspondem a 53% da produção mundial. Se considerarmos toda
a União Europeia, este número pode chegar a 63% da quantidade de vinhos feitos em todo o mundo.
A estimativa é que o vinho seja consumido em 200 países. Os cinco primeiros do ranking de consumo representam cerca de 50%
do total: Estados Unidos, França, Itália, Alemanha e Reino Unido. Já os Estados Unidos ocupam o lugar de maior consumidor
mundial da bebida. Eles também são ótimos produtores, viu?! O país é o quarto maior produtor de vinhos e dessa produção total
norte-americana, 90% são produzidos na Califórnia.
E o Brasil? Por aqui, também temos números relevantes! A região Sul é a maior produtora do país, com 55.501 hectares cultivados
e uma produção de 950.230 toneladas na última safra (IBGE, 2021), representando aproximadamente 60% da produção nacional.
Na região da Serra Gaúcha estão cerca de 80% das propriedades vitícolas no Rio Grande do Sul. Em 2019, o segmento de vinhos
e sucos nacionais movimentou R$ 9,25 bilhões e o segmento da cadeia brasileira da uva para consumo in natura atingiu RS 9,29
bilhões.
Essas informações foram pauta da Live que tivemos com Raul Girardello, formado em Agronomia pela Universidade de Santa
Maria, e estagiário da CAEP na Califórnia e por conta da experiência internacional conseguiu uma vaga para fazer seu doutorado
na Universidade UC-Davis em Sacramento, CA.
Para CAEP histórias como a do Raul são especiais! Saber que o nosso apoio ao estudo internacional transforma vidas é um
orgulho para nós!
Você também pode viver essa experiência, converse com nossos especialistas em estudo internacional, teremos muito prazer em
te apoiar nessa importante decisão!
Fonte: Winepedia / Elysios

Quer aprender ainda mais sobre esse segmento que não cansa de nos surpreender?
Garanta já a sua vaga no roteiro Wine Experience! Clique aqui!

FRUIT LOGISTICA: Todo profissional de Hortifruticultura
deve conhecer esse evento.
A FRUIT LOGISTICA é a maior feira de HF do mundo e acontece anualmente em fevereiro em Berlim, na Alemanha. São mais de
3.000 expositores e 70.000 visitantes do mundo todo. Para um profissional de HF participar desta experiência é transformador,
estar conectado com a indústria global deste setor, desde importantes empresas de serviços e tecnologia, logística e
abastecimento internacional, compradores e exportadores é uma imersão garantida em inovação. A CAEP está com tudo pronto
para te levar para Berlim, em segurança e junto com um grupo seleto de profissionais da área, de 5 a 7 de abril de 2022.

ALEMANHA
5 A 7 DE ABRIL DE 2022

WINE EXPERIENCE: Uma viagem técnica para produtores e
profissionais do vinho na California.
Neste mês, os nossos especialistas lançaram um roteiro feito especialmente para aqueles que trabalham com vitivinicultura, ou
simplesmente, se interessam pelo fantástico mundo dos vinhos. A Wine Experience é uma viagem técnica que irá proporcionar a
você a grande experiência de conhecer o setor de vitivinicultura na Califórnia, Estados Unidos.
O nosso grupo, acompanhando de um super especialista da área, irá visitar empresas, vinícolas tradicionais, Universidade,
centros de pesquisas, além de aprender muito com empresas americanas que são referências mundiais em vendas e marketing
do vinho.
Este roteiro foi desenvolvido especialmente para viticultores, sommelies, enólogos e profissionais do setor de uvas interessados
em fazer uma imersão na tecnologia e negócio do setor nos Estados Unidos.
Então, é hora de fortalecer o seu negócio! Embarcar para uma viagem técnica com um roteiro rico como este, pode te inspirar,
gerar networking e relacionamento valiosos. Aproveite essa oportunidade!

CLIQUE AQUI e confira o roteiro completo do Wine Experience!

A sustentabilidade é um dos
nossos pilares!

Fechamos o ano com uma ótima notícia: a CAEP agora é
certificada pela EcoVadis! Somos oficialmente uma
empresa com processos focados na sustentabilidade.
A EcoVadis é o maior e mais confiável fornecedor mundial de
classificações de sustentabilidade empresarial, criando uma rede
global de mais de 75.000 empresas avaliadas. É com muito orgulho
que agora a CAEP faz parte desse grupo de empresas, pois recebeu a
medalha de prata em sustentabilidade por conta do seu histórico de
desempenho e da sua classificação EcoVadis.
Essa medalha simbólica é o reconhecimento por todo o trabalho
significativo que os colaboradores da CAEP junto com a empresa,
realizaram para conectar os campos do mundo de forma mais
sustentável.
“Essa certificação é fruto de trabalho de muitos anos, estamos felizes porque esse reconhecimento também evidencia a
responsabilidade da CAEP, não só na entrega sempre responsável e pensada em cada detalhe, mas comprova nosso carinho
com o desenvolvimento contínuo do nosso time interno e parceiros de negócios. Esse é o padrão CAEP!” ressalta Priscilla,
diretoria de operações da CAEP.
É a CAEP Brasil impulsionando sua marca e divulgando as credenciais de RSE/Sustentabilidade aos seus clientes atuais e
futuros.

Fechamos o ano de 2021 agradecendo a você cliente (ou futuro cliente CAEP) pela parceria! Estamos em um período
importante de retomada, e os nossos especialistas estão trabalhando com dedicação e esforço para que cada um dos
nossos clientes possa embarcar com todo cuidado e segurança em 2022. Temos certeza que o próximo ano nos
reserva ótimas experiências, momentos marcantes e muito aprendizado para todos nós.
Conte conosco e venha se conectar aos campos do mundo com excelência em 2022! Desejamos a você um excelente
Natal e um Ano Novo repleto de saúde, conquistas e descobertas!

QUER SABER MAIS? CONFIRA TODAS AS NOVIDADES NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

CATÁLOGO

