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Pesquisa revela aumento nas participações de consórcios nos
agronegócios - Carga & Transporte
setor de veículos pesados, sendo que 33,33%, ou seja,
145,92 mil, tinham e têm como objetivo a aquisição de
bens vinculados ao agronegócio.
Ao contribuir para a ampliação e modernização dos
equipamentos nos vários ramos de cultura e pecuária, o
volume de participantes no consórcio de máquinas
agrícolas avançou 63,5% no período compreendido
entre agosto de 2015, quando eram 89,33 mil, e o
mesmo mês deste ano, ao atingir 145,92 mil.
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Protótipo Mercedes-Benz SUSTAINEER visa mobilidade
sustentável para segmento de vans
A partir do segundo semestre de 2022, a Mercedes
Clique aqui para abrir a imagem

Segundo a ABAC, houve avanço de 63,5% no total de

Benz Vans lançará um conceito de reparo...
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consorciados ligados aos agronegócios nos últimos sete
anos
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Pesquisa concluída recentemente pela assessoria

Tracbel recebe a maior nota mundial em satisfação do

econômica da ABAC Associação Brasileira de

cliente de máquinas Volvo

Administradoras de Consórcios, no período de janeiro a
agosto, junto às administradoras associadas que atuam

Empresa obteve avaliação de 9,7 pontos na tradicional

no segmento de veículos pesados, no qual estão

pesquisa CSS (Customer Satisfaction Survey) realizada

incluídas as máquinas e implementos para o setor

mensalmente pela...

agropecuário, revelou um avanço no total de
participantes em relação aos últimos cinco anos.
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Depois de registrar forte crescimento no ano passado, o
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PIB do agronegócio brasileiro cresceu 9,8% no
fechamento do primeiro semestre de 2021. Pilar da

MSBC, Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono chega

economia brasileira, mesmo em tempos de pandemia, o

ao Brasil

segmento conta com aumento de produtividade,
diminuição de desperdício, tecnologia agregada, entre

Entidades dos setores automotivo e de biocombustíveis

outros.

se uniram para a construção de um plano estratégico...

Até agosto, havia 437,76 mil consorciados ativos no
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