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do Agronegócio (ABAG)

O 12º Congresso Brasileiro do Agronegócio teve painéis 
ricos em conteúdo, com posições importantes e comentários 
claros. Marcante, este evento compartilhou, ao longo do tem-
po, visões de um setor destinado ao sucesso, mas com esfor-
ços de superação nessa caminhada.  Sabemos da necessidade 
de encarar análises evidentes e até duras para ajudar a nossa 
reflexão. De qualquer forma, temos de andar para frente.

Estudo realizado pelas conceituadas Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), aponta o Brasil como responsável pelo aumento de 
40% da produção de alimentos para atender a demanda nas pró-
ximas décadas. Em boa parte das commodities, como ficamos 
cada vez mais influentes na formação dos preços, a responsabi-
lidade cresce. Tudo isso com um alerta para pensarmos seria-
mente: o País perde e perderá mais áreas para produzir. 

Temos problemas preocupantes. O aspecto negativo da 
elevação constante dos custos, junto à lentidão incrível para 
implantarmos acordos comerciais; o pouco avanço na defini-
ção de marcos regulatórios para fortalecer a segurança jurídi-
ca; e a questão crucial e prioritária de uma política de seguro 
rural de dimensão nacional para mitigar o risco da agricultura. 
Estes pontos cercam o problema fundamental e grave de como 
realizar a gestão competente na logística e infraestrutura. 

O 12º CBA trouxe à luz, a dramática situação da nossa fal-
ta de inteligência estratégica. Quando vamos a Brasília, o Brasil 
não parece ser um país de agronegócio. Vemos pouco investi-
mento, fraca poupança e desperdício de recursos públicos. O 
novo Código Florestal desconhece a tecnologia tropical. Tudo 
isso se soma e cria esse nosso ambiente de análise feito por per-
sonalidades da mais alta qualidade, sem omissão, o tempo todo. 

Há uma dúvida angustiante sobre os prazos reais para a 
arrumação nacional da logística e da infraestrutura. Diante 
da incerteza se os projetos acontecerão ou não, surge o desa-
fio premente de organização para melhor exigir, protagonizar 
e comunicar.  Olhamos e procuramos interpretar a mobiliza-
ção popular nas ruas das cidades brasileiras, que podemos 
chamar de governança institucional. No Brasil, com o núme-

ro grande de entidades do setor agrícola, algumas nacionais e 
outras por produto, a troca de conversa nem sempre acontece 
no momento adequado e com linguagens próximas. 

Durante a Assembleia Nacional Constituinte, nos anos 80, 
houve o trabalho histórico desenvolvido pela Frente Parlamen-
tar da Agricultura, numa ação entre a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil, a Organização das Cooperativas 
Brasileiras e a Sociedade Rural Brasileira. Essa foi a grande re-
presentação da agricultura na Constituição Brasileira de 1988. 

Agora é outro momento. Buscamos entender com acuidade 
a complexidade da relação entre o mundo urbano e o agrone-
gócio, de modo a dar foco maior para as nossas ações, na ótica 
da cadeia produtiva. Para avançar de fato, o processo de gover-
nança requer não só o diagnóstico do que é importante para ser 
feito. Apesar da Abag, nesses seus doze congressos, bater na tecla 
do que precisa ser feito, o desafio está em como vamos, de fato, 
atuar para que isso aconteça, na atual organização ministerial.

Mesmo com a dificuldade natural existente, com profissio-
nalismo e exigência, o projeto de governança está sendo mon-
tado. Não é uma obra de curto prazo. Para o próximo ano, tere-
mos as eleições para presidente, governadores e parlamentares. 
É sempre uma oportunidade para a ABAG compartilhar uma 
agenda de trabalho mais consensual entre as coirmãs.

O 12º Congresso Brasileiro do Agronegócio é uma inicia-
tiva da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), com o 
patrocínio da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (ABIMAQ), AGCO, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica Federal, Bayer CropScience, BM&FBOVESPA, Case 
New Holland, Chevrolet, Cooxupé, FINEP, John Deere, Massey 
Ferguson, Monsanto, Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), PricewaterhouseCoopers, Safras e  Mercados e Syngen-
ta. Estes patrocinadores possibilitaram a viabilização do evento. 
Contamos com o apoio da ABAG/Ribeirão Preto, do inpEV, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Agradecemos a presença dessa seleta e prestigiosa plateia 
de cerca de 800 pessoas. Assistiram ao vivo, pela internet, 
cerca de 8 mil internautas, sendo que 11 mil acompanharam 
a evolução dos trabalhos pelas mídias sociais. Contamos com 
a presença de 108 profissionais da imprensa brasileiros. Os 
palestrantes, debatedores e mediadores contribuíram sobre-
maneira para o sucesso do evento. Tudo isso nos deixa pro-
vocados a esmerar para o congresso de 2014, ano de eleições 
presidenciais, de governadores e parlamentares.

Processo de 
governança
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vapor), cujas ações despertaram uma importante mudança 
agrícola, com a revolução dos transportes e da água encana-
da, mesmo num período de total falta de regras. Tivemos, 
dessa forma, especiarias virando commodities e a Revolução 
Industrial, além das ferrovias. Foi um século formidável, 
com energia, alimento, melhoria de bem-estar e expansão 
do comércio. Mal se sabia, à época, o que viria depois.

O século XX foi o século do petróleo, da química e de 
profundas transformações, mas também das Guerras Mun-
diais e suas chagas. Os cenários de ações protecionistas na 
agricultura muito afetaram e afetam o Brasil. Veremos que 
se somam ao papel do jornal, no séc. XIX, o rádio e a TV, no 
séc. XX. Juntamente com o petróleo, surge a massificação 
da mobilidade e aparecem os computadores. Com a pes-
quisa, vem a excelente produção do cerrado no Brasil, os 
biocombustíveis, um rápido processo de urbanização e o 
nascedouro do consumo. No amadurecimento das questões 
ambientais, também a globalização vem na esteira desse in-
crível processo e, dificilmente, nas palavras de Lara Rezen-
de, veremos revoluções como essas. A produtividade mun-
dial tenderia a crescer em velocidades menores.

Entramos no séc. XXI com as energias renováveis e ou-
tras fósseis que se tornam competitivas, com a internet, a 
telefonia móvel e as fantásticas redes sociais. Isso apavora os 
desavisados hoje, com medo do grito das ruas. Surge tam-
bém a força da biotecnologia, talvez o grande vetor do sécu-
lo XXI! Uma evolução fantástica! E ainda falta ao Brasil uma 
revolução que não é nenhuma novidade, uma necessidade 
desde que se inventou a roda, o motor, etc. – a revolução 
da logística. Não estamos falando de nada novo, mas, para 
chegar aonde queremos, precisamos correr. Temos muita 
dificuldade na gestão da logística e infraestrutura existen-
te e, além dos esforços em expandi-las, é fundamental que 
haja um valor competitivo das tarifas.

Não há nada que impeça o Brasil de responder ao au-
mento de produção. Nem governo ruim, nem falta de crédi-
to. É o que fazemos bem! Afinal, nosso agronegócio cresceu 

revoLUção da 
LogÍsTica

Luiz Carlos Corrêa Carvalho

Em muitos anos, discutimos os grandes temas do agro-
negócio, sendo que, nos últimos, colocamos atenção espe-
cial sobre a sustentabilidade. Envolvemos todas as questões 
relativas a este tema, sem dúvida tido como grande desta-
que global desde que a humanidade apercebeu-se do fato 
dos recursos limitados e finitos do planeta Terra, bem como 
da forma como promovemos, enquanto sociedade, proble-
mas para as gerações futuras.

Em 2012, no encerramento do 11º CBA, deixamos como 
conceito uma avaliação relativa ao tempo. Comentamos 
que ninguém nesse mundo possui com o tempo, uma rela-
ção tão estreita como a do agricultor. Tempo de preparar o 
solo, de plantar, de vegetar e de colher.

O homem, de uma forma geral, queixa-se do tempo; 
corre atrás dele; e não o acha. Com o seu passar, aprende a 
deixar que ele o leve. Vale sempre lembrar que, na mitologia 
grega, o deus Cronos, do tempo infinito, era o símbolo de 
que nada lhe escapa. 

Como pessoas do agronegócio, sabemos que “tempo é 
vida”. Assim, como o tempo observa ou participa, as nossas 
percepções devem avaliar isso. Vamos, rapidamente, anali-
sar a motivação que nos levou ao conceito deste Congresso.

Ao longo dos anos, o melhor analista atentou que as re-
voluções acontecem e possuem ligações entre si. À medida 
que uma desperta a outra, as ondas das mudanças ocorrem 
de forma irresistível. Assim, foi no séc. XIX, com a lógica 
MÍDIA (fenômeno do jornal) – ENERGIA (fenômeno do 
carvão mineral) – TECNOLOGIA (fenômeno do motor a 
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em um ambiente até hostil, com preços baixos e com bene-
fício às largas camadas da população brasileira. 

O século XXI será o que mostrará o peso do Brasil na ge-
opolítica de alimento e de energia. E não há tempo a perder. 
A urgência, de corrigir o que nos sufoca, chama o tempo e a 
razão. Essa é a lógica do CBA de 2013. Teremos uma progra-
mação que, certamente, mostrará como a logística e a infra-
estrutura farão a grande diferença. Sabemos disso. O tempo 
é a urgência. Vivemos verdadeiro caos logístico, em direção 
do qual as ações imediatas darão visibilidade pós-2014. Neste 
ano, muitos produtores do Estado de Mato Grosso gastaram 
algo como 40% do valor bruto da produção para enviar a soja 
ao porto. Sem tomar mais tempo, desejamos um ótimo e pro-
dutivo Congresso.

Perda de 
coMPeTiTividade

Antônio Duarte Nogueira Junior

Quando participei do Congresso Brasileiro do Agrone-
gócio em 2010, então na sua 9ª edição, a ABAG apresentou 
o documento “Agronegócio, Desenvolvimento e Sustentabi-
lidade”. Era um plano de ação para dois horizontes, de 2014 
e de 2020, com propostas para o futuro e uma síntese dos 
desafios do setor, como a garantia de renda, logística, defesa 
agropecuária, comércio exterior, pesquisa e institucionali-
dade. À época, estávamos a menos de dois meses da elei-
ção presidencial e o momento era bastante oportuno para 
se discutir os desafios e o futuro do agronegócio brasileiro. 

Estamos a um ano das próximas eleições. Apesar de 
todo o potencial agropecuário brasileiro, no que se refere 
às condições para o armazenamento e transporte da sa-
fra brasileira, os resultados mostram graves entraves para 
a expansão do setor. Com poucos avanços e investimento 
aquém do necessário, a atividade fica desestimulante e me-
nos competitiva. O Brasil aplica 0,36% do Produto Interno 
Bruto na infraestrutura de transporte e logística, enquanto, 
no cenário internacional, a taxa da Rússia é de 7%; a Índia, 
de 8%; e a China, de 10%. 

Assim, rotineiramente, os noticiários mostram as filas 
de caminhões e as montanhas de grãos acumuladas a céu 
aberto. O problema logístico abocanha parte da renda ge-
rada pela produção agrícola do Brasil. Essa é a dura reali-
dade enfrentada pelo País. A ferrovia Transnordestina, por 
exemplo, que liga os portos de Pecém (Ceará) e Suape (Per-
nambuco) ao cerrado do Piauí, nunca ficou pronta, embora 
seus custos não parem de crescer. Com dois anos e meio de 
atraso, a obra deve ficar pronta no final de 2015. 

O Congresso Nacional aprova, todos os anos, os recur-
sos para os investimentos públicos do governo federal para 
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Mas, 

falta gerenciamento das obras. Além disso, há demora de 
tempo para recorrer às privatizações e às concessões. Os 
cronogramas dos projetos logísticos atrasam, enquanto a 
publicação dos editais das concessões dos lotes de rodovias 
demora. Nas vias ferroviárias, como sairão com seis meses 
depois do previsto, os editais serão postergados para 2014. 
É preciso melhorar a gestão e colocar os investimentos em 
execução para dar melhores condições de produção e com-
petitividade ao País.

reverTer a 
siTUação

José Gerardo Fontelles

O tema do 12º CBA é extremamente oportuno. Sabemos 
das dificuldades enfrentadas pelo Brasil para fazer frente à 
logística e infraestrutura. Não dá para se ter um setor alta-
mente dinâmico como a agricultura nacional, player mun-
dial, que deverá se tornar o maior exportador do mundo, 
dispondo de condições mínimas de escoamento. A renda 
do produtor é transferida para um sistema que carece de 
suporte e precisa ser estruturado. No Governo, há uma 
preocupação para reverter essa situação e fazer com que 
o Estado possa efetivamente contribuir com o esforço do 
agronegócio brasileiro.

desaTar o nó

Geraldo Alckmin
No Estado de São Paulo, maior produtor nacional de ál-

cool, transportávamos o produto por caminhão. Tiramos o 
ICMS para o lastro no alcoolduto entre Ribeirão Preto até 
Paulínia, que será  expandido e melhorará a logística de um 
setor extremamente importante para São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Minas Gerais. Temos a hidrovia Tietê-Paraná, 
com 2.400 quilômetros, cuja movimentação de carga (grão 
e farelo de soja, milho, cana-de-açúcar, etc.) passou de 3,9 
milhões de toneladas para 6,2 milhões, com expectativa de 
chegar a 12 milhões de toneladas. 

Com a presidenta Dilma, assinamos em 2000 contratos 
para investir R$ 1,5 bilhão (R$ 900 milhões do governo fede-
ral e R$ 600 milhões do governo paulista) em obras de der-
rocamento, extensão da hidrovia até Piracicaba (distrito de 
Artemis), construção da barragem de Santa Maria da Serra e 
alargamento das pontes para a passagem direta das barcaças, 
sem parar o comboio. Da nossa parte, investimos R$ 90 mi-
lhões e, da parte do governo federal, R$ 3 milhões. A ferrovia 
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representa um grande modal fazedor de enorme diferença. 
A partir de no máximo 2016, nenhum trem de carga passará 
por São Paulo. Na Companhia Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM), há quinze anos, transportávamos 600 mil 
passageiros/dia e, hoje, são 2,8 milhões de passageiros/dia. O 
intervalo entre trens diminuiu de cinco para três minutos, e 
o horário de uso na madrugada reduziu. 

No modal ferroviário, o tamanho do trem de carga 
precisa ser separado por meio do Ferroanel. Trabalhamos 
para fazer a asa norte do Ferroanel junto ao Rodoanel. 
Entregaremos o Rodoanel leste no primeiro semestre do 
próximo ano, passando por Guarulhos, Suzano, Mauá e 
a Rodovia Ayrton Senna até a Dutra. Estamos com oito 
frentes de trabalho simultâneas, para chegar ao aeropor-
to de Cumbica, Rodovia Fernão Dias e integrar de novo 
à Rodovia Bandeirantes. Se houver demora para fazer a 
terraplanagem, podemos ter um custo adicional de R$ 1,5 
bilhão na construção do Ferroanel norte. Estamos empe-
nhados junto ao governo federal (DNIT e DERSA) para 
agilizar a liberação dos recursos.

O Porto de São Sebastião é o único operado pelo estado. 
Como não tem ferrovia, duplicamos a Rodovia Tamoio. O 
trecho de 50 quilômetros até o Alto da Serra será entregue 
em dezembro próximo. A obra de contorno de Caraguata-
tuba para Ubatuba e os túneis até dentro do Porto de São 
Sebastião começam neste mês. Para o trecho da Serra, uma 
autoestrada similar à Rodovia dos Imigrantes; o edital deve 
ser lançado em quarenta e cinco dias, com contratos de par-
ceria público- privada (PPP). Terminaremos os Rodoaneis 
oeste, sul, leste e norte, de modo a fechar 178 quilômetros do 
Rodoanel Metropolitano de São Paulo.

Na Rodovia Anchieta, liberamos R$ 182 milhões para 
fazer o Anel Viário. Com a construção do trevo e a amplia-
ção da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, melhoramos 
o acesso ao Porto de Santos. Estamos em fase de término 
do projeto executivo para licitar o túnel Santos Guarujá. 
Temos uma das maiores barcaças (número de ferry boats) 
de travessia marítima do mundo entre Guarujá e Santos, 
com cada vez mais navios no canal. Isso exige acerto. 
Como a ponte não resolve o problema, está em construção 
o Veículo Leve Sobre Trilho (VLT) na Baixada Santista, 
entre Santos e São Vicente. 

Muitas rodovias do Estado de São Paulo estão em dupli-
cação, como a Euclides da Cunha, de Santa Fé do Sul (di-
visa com Mato Grosso do Sul) até São José do Rio Preto. 
Nas estradas vicinais, recuperamos 4 mil quilômetros. Nas 
concessões, como a Marechal Rondon e a Raposo Tavares, 
o concessionário precisa manter o eixo (autoestrada), os 
acessos e as vicinais às cidades por onde ela passa há mais 
de trinta anos. Junto do Programa Melhor Caminho,  da 
Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo 
(CODASP), isso ajudará o escoamento da produção. 

No aeroporto de Ribeirão Preto, está em fase final o 
terminal alfandegado, que não precisará mais vir para 
Guarulhos, com melhora de logística bem no coração do 
Estado. O maior desafio, além do porto, é o ferroviário. 
O desafio é desatar o nó do Ferroanel nos próximos dois 
anos, essa transposição da metrópole São Paulo, de 22 mi-
lhões de pessoas, com 8 mil quilômetros quadrados – é a 
terceira megalópole do mundo; só perde para a grande a 
Tóquio e a Nova Deli, ficando na frente de Xangai, Nova 
York, Cidade do México e Mumbai.
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coordenador: ingo Plöger, presidente do Conselho Empresarial da América Latina (CEAL)

Palestrantes:

Bernardo Figueiredo, presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL)

Yoshiaki nakano, diretor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas

alexandre schwartsman, sócio diretor da Schwartsman 
& Associados Consultoria Econômica

PaLesTra inaUgUraL 
LogÍsTica e 
inFraesTrUTUra
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Ingo Plöger

Possuímos uma demanda mundial de alimentos e de 
produtos agroindustriais de 7 bilhões de consumidores. 
Além da população com problemas nutricionais, cerca de 
1 bilhão está aquém do limite da miséria mundial. Daqui 
a trinta anos, teremos mais 2 bilhões de pessoas no planeta 
para consumir alimentos, energia e água. Tudo isso está li-
gado ao agronegócio. Essa situação é comum para todos os 
continentes. Esse é o desafio.

A América do Sul e o Brasil, especialmente, podem ser a 
pauta de muitas soluções para essa equação. Nós temos quatro 
grandes modalidades no agronegócio, que, em inglês, chama-
mos de: fuel (combustível), food (comida), feed (ração) e fiber 
(fibra). A competitividade brasileira, no caso da soja, é 10% 
menor em relação aos competidores internacionais: Estados 
Unidos, Canadá e Argentina. Porém, o produto brasileiro che-
ga à China com custo 10% superior. Perdemos, no caminho, 
20% da competitividade. Precisamos encarar esse assunto, 
diante da grande oportunidade existente para o Brasil. 

Bernardo Figueiredo

Muitos problemas que se colocam não são novos na 
logística e infraestrutura do País, mas precisamos de uma 
referência para resolvê los. O assunto repete-se desde 
os anos 70. Como não houve, na verdade, um progres-
so muito forte, acumulamos a ansiedade de quem ficou 
trinta anos para dar a solução, enquanto o País evoluiu e 
mudou de patamar. 

Na EPL, trabalhamos para superar os problemas e cons-
truir uma logística competitiva e sustentável ao longo do 
tempo. Precisamos reverter esse quadro perverso, importante 
e conhecido. Fizemos o mapeamento das principais cadeias 
logísticas, em termos de demanda, como a do agronegócio.  
Adensamos a ocupação da região Central do País, com ten-
dência a se consolidar, expandir e se tornar preponderante. 

O açúcar e o álcool concentram-se no litoral nordestino, 
ocupam grande parte do estado de São Paulo e caminham 
para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também 
ocupará parte mais central do País. 

Na mineração e siderurgia, apesar dos sistemas consoli-
dados na região Sudeste, existe potencial de crescimento em 
outras regiões, como Carajás, Corumbá e a região Nordeste. 

O segmento industrial, mais concentrado na faixa litorânea, 
também migra para a parte mais interior do País. 

Então, quando analisamos as cadeias logísticas, vemos 
uma mancha de demanda na região Central, com as dis-
tâncias de transporte cada vez maiores, em decorrência do 
processo de desconcentração da produção. 

No Brasil, a questão estrutural de logística é a dependên-
cia do transporte rodoviário. Investimos neste modal quando 
era a modalidade mais competitiva. Se o presidente Juscelino 
não tivesse feito Brasília e privilegiado esta malha como meio 
de penetração no interior do País, talvez não tivéssemos o 
mesmo sucesso com a incorporação da região Centro-Oeste 
na produção nacional. Isso funcionou até os anos 70, quan-
do o transporte rodoviário deixou de ser o mais competitivo, 
com o choque do petróleo. Hoje, o sistema atende de uma 
forma inapropriada o transporte de longas distâncias de uma 
fronteira agrícola ganhadora de escala. 

A infraestrutura ferroviária moderna é restrita a pou-
cos corredores dedicados ao transporte de minério de ferro. 
Dois terços da sua malha não são explorados, com trechos 
construídos há mais de 100 anos, sem passar por nenhum 
processo de modernização. Exceto no minério de ferro, os 
serviços operam com defasagem tecnológica, equipamen-
tos envelhecidos e baixo padrão de produtividade. Os pre-
ços são formados em ambiente monopolista, com pressão 
de demanda e oferta limitada.

À curto  prazo, precisamos aumentar a produtividade 
nos segmentos que mais comprometem o desempenho dos 
serviços de transporte rodoviário, com a qualificação e re-
capacitação da infraestrutura de rodovias e a ampliação e 
modernização da rede de plataformas logísticas integrado-
ras interiores e portuárias.

O PAC trouxe para a administração pública o senso de 
urgência, transparência e compromisso com o cronograma 
de execução. Depois de um período de trinta anos sem in-
vestimento, é preciso um processo de instrumentalização 
da gestão. A BR 163, de Cuiabá a Santarém, está atrasada, 
mas ficará pronta, pois conta com recurso para começar e 
acabar, sem contingenciamento. 

À médio prazo, criaremos as condições para substituir 
o transporte rodoviário na movimentação de carga, com a 
construção de uma rede de ferrovias integradas por plata-
formas logísticas. Daremos garantia de acesso aberto, amplo 
e a baixo custo para os operadores de serviços, dentro de 
um ambiente competitivo. O objetivo é reduzir os custos de 
transporte nos fluxos de longa distância.

Elaboramos projetos para a construção de quase 5 mil 
quilômetros de ferrovias novas, que é basicamente o comple-
mento da Norte-Sul. Outra malha de 10 mil quilômetros virá 
principalmente com a extensão da Ferronorte.

O novo modelo de concessões será de ferrovia aberta. O 
ganho de produtividade traduzir-se-á em redução de custo 
logístico para quem contrata. Tiraremos do investidor o risco 
de demanda. Quando se garante a compra de 100% da capa-
cidade de uso, o custo da infraestrutura é de plena utilização.
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O objetivo foi captar a percepção das prioridades de in-
vestimento existentes. Chegamos ao valor de R$ 353 bilhões. 
Dividimos esses investimentos em estruturantes, comple-
mentares e outros.

Pretendemos ter, a cada ano, um pacote de melhorias 
logísticas no País e estarmos preparados para a contratação. 
Com isso, pararemos de sofrer atraso devido à baixa qua-
lidade da elaboração dos projetos. Com o PAC, saímos de 
um patamar de investimento no transporte de R$ 2 bilhões, 
em 2003, para R$ 5 bilhões, em 2006, e chegamos a R$ 15 
bilhões em 2012. Devemos ir para R$ 42 bilhões neste ano, 
para alcançar R$ 117 bilhões em 2017.

Para o Plano Nacional de Logística de 2014, a EPL re-
aliza uma pesquisa de origem e destino das mercadorias 
no Brasil. De forma sistemática e técnica, é a primeira 
vez que se faz esse trabalho. Criaremos redes georrefe-
renciadas para simulação e agilidade na identificação dos 
pontos críticos. Montamos também o Observatório Na-
cional de Transporte e Logística para a sociedade saber 
o desempenho da infraestrutura online. Aproveitaremos 
os sistemas existentes em diversos órgãos e montaremos 
parceria com as entidades representativas do entorno 
dos programas. Trabalhar com essa cadeia minimizará os 
problemas de execução.

BrasiL: PrograMa de invesTiMenTos eM LogÍsTica

Concessões
Investimento – bilhões

Prazo TIR alavancada Leilões e editais
Total Primeiros 

cinco anos

Rodoviárias R$ 52,0 R$ 30,7 Trinta anos Até 16% ao ano Ago/Dez/2013

Ferrovias R$ 96,1 R$ 58,0 Trinta e cinco anos Até 16% ao ano Ago/2013 a Fev/2014

Portos R$ 20,2 Vinte e cinco anos (1) (2)

TUPS (3) R$ 24,9 Vinte e cinco anos (4) Jul a Ago/2013 (5)

(1) Renovável uma vez; (2) Padronizadas e realizadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) com critério de maior movimentação, menor tarifa e 
menor tempo de movimentação; (3) Terminais de uso privado; (4) Renováveis sucessivamente; (5) Autorização precedida de chamada pública pela ANTAQ, com fim de 

diferenciação entre carga própria e de terceiros. 
Fonte: EPL

Sumário executivo da infraestrutura e logística no Brasil*

• O custo gerado pela ineficiência de transporte no Brasil é estimado em 6% do PIB por ano (cerca 
de R$ 280 bilhões, segundo o Banco Mundial).

• Além das obras planejadas no PAC e no Projeto Integrador do Curso de Logística (PIL), de R$ 
290 bilhões, o País necessita continuar investimentos para melhorar e ampliar a sua infraestrutura de 
transporte de carga em patamares compatíveis com as necessidades atuais e projetadas para o futuro.

• O agrupamento adicional de projetos com maior relevância para redução da ineficiência em 
transporte chega a um investimento de R$ 247 bilhões adicionais.

*com base no Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) e em relatórios entidades como a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), Confederação Nacional do Transporte (CNT), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

resUMos dos invesTiMenTos Por ModaL e grUPos de ProJeTo – r$ BiLhÕes

Modal Projetos
comprometidos

Projetos sugeridos (foco em carga)

Estruturantes Complementares Demais Total

Rodovias 113 50  57   9 116

Ferrovias 113 47  19  37 103

Hidrovias    1 17  19  51  87

Portos  63 28  10    9  47

Total 290 142 105 107 353

Fonte: EPL
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Alexandre Schwartsman

O diagnóstico da questão de infraestrutura é, hoje, uma 
questão central. A baixa capacidade de crescimento do País de-
corre em parte do baixo ganho de produtividade com infraes-
trutura. Investimento nesta área seria uma forma de destravar 
essa situação. Do ponto de vista macroeconômico, temos os re-
cursos para fazer isso, mas existe um hiato entre investir e cres-
cer. Os recursos precisam estar disponíveis, enquanto os prazos 
são longos e morosos. A taxa de investimento de infraestrutura 
no Brasil é da ordem de 2% do PIB. Depois de subir em 2009 e 
2010, perdeu um pouco de fôlego. Nos anos 70, era em torno 
de 5,5% do PIB. Precisamos chegar a 4% do PIB no conjunto 
da infraestrutura (logística, energia, saneamento, etc.). Ao nível 
nacional, em relação ao PIB, a poupança é de 15% e o investi-
mento total, de 18%. Para arrumar 2% adicionais do PIB, não se 
trata de direcionar os recursos utilizados em outros fins para a 
infraestrutura, pois eles estão sendo usados. 

A constatação é da baixa poupança no Brasil. O consu-
mo brasileiro não é muito distinto do observado na Amé-
rica Latina; na verdade, é até um pouco mais baixo. Aqui, 
as coisas destoam no consumo do setor público, na média, 
de 20% do PIB, nos últimos anos. São recursos transferi-
dos da sociedade para parte do consumo do Governo. Pa-
rece essencial, quando se fala de um processo de aumento 
do investimento no Brasil, que esse seja feito pelo setor 
privado. Passaremos por alguma espécie de ajuste fiscal 

 

Yoshiaki Nakano

O problema é o prazo e não de recurso. A característica 
do investimento de infraestrutura é o autofinanciamento, 
com impacto sobre o crescimento perimetral e a produ-
tividade. Por sua vez, o setor privado está com apetite 
de fazer investimentos. Depois de muitos anos, falamos 
e calculamos o transporte logístico, com o compromisso 
de execução cada vez mais sério pelo Governo. A tradição 
histórica do Estado brasileiro é desanimadora. A ferrovia 
do oeste da Bahia para Ilhéus deveria ter sido inaugurada 
em 30 de julho último, mas reportagem do jornal Valor 
mostrou que não foi colocado nenhum trilho. Foi encon-
trada uma fábrica de dormente praticamente nova parada. 
Na ponte sobre o Rio São Francisco, há apenas uma rampa 
de descida para o gato tomar água. Podemos dar diversos 
exemplos. Diversos órgãos específicos foram criados li-
gados diretamente ao presidente Getúlio Vargas, mas não 
deram certo. Juscelino Kubitschek cumpriu o programa 
de metas com uma estrutura paralela à máquina pública 
para executar os projetos. Tenho grande esperança de que 
a EPL caminhe na mesma direção. Os prazos previstos 
agora são difíceis, porque estão muito relacionados ao ca-
lendário político, mas, no horizonte de vinte a trinta anos, 
conseguiremos ter uma infraestrutura. Além da gestão, te-
mos a capacidade de planejamento e de reconstrução do 
setor privado para fazer os projetos executivos.
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no qual o consumo do Governo cairá com a proporção 
do PIB. Como não vejo nenhum esforço nesse sentido, o 
aumento no investimento terá de ser financiado com pou-
pança externa. Quando se tiver aumento de produtivida-
de, talvez se possa pagar o valor a ser tomado emprestado. 

Os modelos de concessão adotados com base na mo-
dicidade tarifária não parecem ser capazes de destravar o 
volume de investimento necessário. Onde há carência de 
infraestrutura, o seu serviço pode ser caro de duas formas: 
porque pagamos diretamente por ele e o custo que está as-
sociado vai transparecer. Em outras palavras, o que é mais 
caro? Pagar um pedágio alto para o motorista levar a carga 
em uma viagem em dois dias, ou pagar um pedágio baixo, 
para o motorista, com a estrada ruim, demorar uma sema-
na para fazer a viagem. O custo aparece de uma forma ou 
de outra. Como economista, acho melhor o custo aparecer 
na forma de preço. 

A escolha é se teremos e pagaremos muito pelo investi-
mento ou não. Somos favoráveis ao primeiro tipo de modelo. 
Temos e pagamos muito pelo investimento, para lá na frente 
pensar numa forma de reduzir. A ênfase da modicidade tari-
fária nessa obsessão em tabelar o retorno e atrair o setor pri-
vado para fazer investimento parece equivocada. Podemos 
jogar fora a grande oportunidade para destravar esse nó de 
infraestrutura e atacar de forma mais definitiva o crescimen-
to da produtividade.

Coordenador

Estamos prestes a construir todos os estádios de futebol 
para a Copa do Mundo do próximo ano. Se não estiverem 
prontos na data, o evento não voa. Então, a pressão do crono-
grama existe. Bernardo, a presidente Dilma lhe passou esse 
poder de realmente executar não só na parte das licitações e 
do controle, mas também no aspecto da gestão e do cumpri-
mento de prazo? 

Bernardo Figueiredo

A presidente Dilma tem uma determinação grande de fa-
zer o que o País precisa. Saí do Governo nos anos 90 e voltei 
em 2003. Tínhamos uma estrutura, planos e vários progra-
mas, como o Avança Brasil. A Ferrovia Norte-Sul, por exem-
plo, lançada pelo Sarney em 1986, fazia parte desse progra-
ma. Estávamos em 2005, com 200 quilômetros realizados. O 
gerente daquela ação, sem recurso orçamentário garantido e 
nenhum poder para executar, aguardava as decisões do Con-
gresso Nacional. A mudança de gestão aconteceu quando a 
Valec assumiu a empreita. Com orçamento garantido de R$ 
2 bilhões, foi dada a ordem para executar a obra. Aí, então, 
se revelou a fragilidade do Governo para ser empreendedor. 

Comecei a trabalhar como estagiário no Grupo Execu-
tivo de Integração da Política de Transportes (GEIPOT) no 

ano da sua criação, em 1973. Acabo a minha carreira criando 
uma estrutura com o mesmo perfil daquela. Por causa das li-
mitações orçamentárias, acabaram com o órgão e a Empresa 
Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU). Sem instrumen-
tos para acionar e evitar o problema, estávamos sem mobili-
dade. Mas, essa questão do ajuste fiscal precisa ser analisada 
com cuidado. Para melhorar a qualidade do gasto, temos de 
investir e ter pessoas competentes para cumprir a necessida-
de a ser feita.

Vejo a EPL como investimento. O professor Nakano ci-
tou a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL). Lá atrás, a 
obra foi contratada sem o projeto de licenciamento ambien-
tal. Tivemos o lançamento do PAC, mas o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (Ibama) não tinha equipe para analisar 
a licença ambiental. Depois de reduzir custeio, enxugar a 
máquina, suspender concurso e não contratar, essa ficou a 
realidade.

Na Norte-Sul, tínhamos 200 km realizados em 2003, en-
quanto, hoje, faltam 10% para acabar o projeto. Avançamos 
1.500 km de ferrovia nos últimos seis anos. Queríamos a obra 
pronta em 2010 e atrasamos três anos. Em compensação, 
mudou o ritmo. Também aprendemos com o atraso: se tivés-
semos o projeto de licenciamento ambiental antes de come-
çar a construção, ganharíamos na velocidade na implantação.

O Programa de Concessões de Rodovias Federais foi 
implantado pelo Ministério dos Transportes em 1995. A 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão 
responsável pela regulação e fiscalização dos contratos de 
concessão, gerenciava 1.300 km de estrada em 2002. O go-
verno do presidente Lula fez a concessão de 2.600 km. Essa 
imagem de o governo não gostar de concessão não possui 
respaldo nos fatos. Na verdade, existe falta de estrutura para 
a ANTT administrar os contratos ruins. 

Não existe modelo de modicidade tarifária e modelo que 
não é de modicidade tarifária. Em alguns lugares, como no 
Estado de São Paulo, é feito primeiro o subsídio cruzado: a 
estrada pedagiada financia investimentos periféricos impor-
tantes e necessários. O pedágio paga realizações não só da 
estrada. Na outorga, é cobrado pelo investimento feito, que 
não volta para a concessão: ele não é investimento, mas, sim, 
pagamento de imposto. Então, temos modelo de concessão 
com e sem outorga. Em todos os leilões, ganha quem ofere-
ce a menor tarifa. O problema é o projeto de concessão mal 
feito, quando se cobra uma tarifa inadequada para o investi-
mento necessário para a obra.

Coordenador

Temos um estresse enorme no primeiro semestre para 
escoar a safra. No resto do ano, haverá ociosidade nas vias 
de escoamento? Conseguiremos estocar nas fazendas, onde a 
nossa capacidade é bem inferior à dos nossos concorrentes. 
Com o lançamento do programa de armazenagem no plano 
safra 2013/14, como reagirão os empresários do agronegócio?



12º Congresso Brasileiro do agronegóCio • AbAg 201315

Yoshiaki Nakano

É uma política fundamental para tornar compatível o 
máximo possível o fluxo com o estoque. Um programa de 
investimento em armazenagem permite aos empresários 
verificar que vale a pena. Com as linhas de financiamento 
nessas condições de prazo e taxa de juros, as inversões serão 
viáveis. O problema é o custo alto do crédito para a comer-
cialização e estocagem. O Brasil é um país que aprende de-
vagar. Apanhamos anos para controlar a inflação e devemos 
ter aprendido. Agora, estamos em processo de transição, 
com o esgotamento do modelo de crescimento rápido de 
2004 a 2010. A benesse vinha do exterior: o crescimento 
da China e do resto da Ásia criava demanda e aumento no 
preço das commodities. Tivemos enorme ganho converti-
do, infelizmente, em consumo privado e público. 

Desde 2011, o crescimento passou a ser pouco. Com 
taxa de investimento muito baixa, continuaremos assim. 
Em 2014, dificilmente cresceremos. Acredito no aprendi-
zado do governo e das pessoas. Caminharemos para outro 
tipo de modelo, com a visão de clara consciência que não 
iremos a nenhum lugar com investimento na taxa de 18% 
do PIB. Precisamos aumentar este índice a 25% para resol-
vermos o problema de infraestrutura. 

Um economista analista de projetos do BNDES, chama-
do Ignácio Rangel, dizia: “Se quisermos olhar o futuro da 
economia, precisamos saber onde estão os grandes gargalos 
presentes”. Ele completava: “De grande gargalo basta os ser-
viços públicos, particularmente infraestrutura, que só será 
resolvido se for feita concessão pública”. Como isso ocorreu, 
tardiamente, em 1993, concluiu: “Esses pontos de gargalo 

demandantes de um bloco de investimento significativo ge-
rarão expansão do período seguinte”. Parece que estamos 
nesse caminho.

De fato, a magnitude de investimento necessária é subs-
tancial. Pelos cálculos do Banco Credit Suisse, por exemplo, 
para um estoque de capital no setor de infraestrutura simi-
lar ao dos países desenvolvidos ou os países da Ásia, que 
crescem rapidamente, os países do BRICS, exceto o Brasil, 
precisarão investir uma cifra superior a US$ 1 trilhão. É 
uma grande oportunidade dos empresários terem apetite. 
Então, portanto, eu não vejo problema do lado do crédito. 
Os próximos anos levarão os brasileiros a se convencer des-
sa necessidade. E para isso cabe pressão não só da ABAG, 
mas de outros setores. 

Coordenador

Na gestão dos estoques das fazendas, somos conserva-
dores como empresários quando olhamos muito da porteira 
para fora e dizemos que o problema é da logística? 

Alexandre Schwartsman

Os Estados Unidos e o Canadá são países onde a per-
cepção e a solução de mercado aponta para a linha de maior 
capacidade de estocagem nas fazendas. Provavelmente, 
houve algum incentivo por trás disso, sem necessariamente 
ser governamental. Alguma distorção, aqui, talvez não per-
mita capturar se esse tipo de incentivo, por exemplo, está 
associado ao menor custo de logística, como nos Estados 
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Unidos, com longa tradição de mandar um pedaço grande 
da safra pelas hidrovias.

É importante ter a condição de escolher o melhor mo-
mento para despachar a safra e ficar desobrigado de vender 
imediatamente no primeiro momento. Devemos caminhar 
nesse sentido. De volta para a questão essencial, precisamos 
arrumar formas de transparecer os incentivos de preços, 
para levar às decisões que, de alguma forma, utilizem da 
melhor forma possível os recursos disponíveis na economia. 
A função do sistema de preços é, exatamente, dar essa sina-
lização para os produtores e consumidores. É fundamen-
tal os preços refletirem os custos efetivos, sem mascarar as 
alocações de recursos, que, em última análise, parecem, do 
ponto de vista individual, economizar dinheiro; mas, como 
um todo, é uma perda.

Coordenador

Como o Governo olha a logística em termos do Mercosul, 
principalmente com a Aliança do Pacífico de vento em popa? 

Bernardo Figueiredo

Recentemente, tivemos ações pontuais e voltadas para 
construir rodovias na ligação do Brasil com a Bolívia. Não é 
a integração da região Centro-Oeste para se chegar até o Pa-
cífico. Falta olhar nessa dimensão. É muito mais a organiza-

ção de um conjunto de projetos desejados em cada país, sem 
olhar a organicidade entre eles. Essa malha nova de ferrovia 
terá bitola de 1,600 metros. 

A Argentina possui duas bitolas principais: uma de 
1,435 metros e a outra de 1,670 metros. Ambas estão 
abandonadas e o Governo formula um projeto de recapa-
citação e remodelação. Discutimos para adotar a mesma 
bitola do Brasil, de 1,600 metros. Falamos dessa pequena 
diferença. O Chile mostra interesse em fazer estudo, ain-
da embrionário, sobre a travessia dos Andes por túnel. 
Poderemos ligar a nossa malha ferroviária ao Porto Santo 
Antônio, no Chile. Com o projeto de fazer chegar a fer-
rovia até Porto Velho, pode-se analisar a ligação com o 
Peru. Concordo em tratar de forma mais integrada essa 
interconexão dos países da América do Sul.

 
Coordenador

Agradecemos a participação do Nakano, com as suas 
questões sobre a nossa gestão e capacidade de realização. 
Ao Alexandre, pela colocação do tamanho do investimento 
em relação ao PIB, bem como do modelo de concessão. E 
ao Bernardo, por entender o nosso foco sobre o Governo, 
pelo fato de ser um dos grandes atores na parte da solução 
da infraestrutura e logística. Desejamos que, realmente, a 
presidente Dilma lhe dê bastante poder para agilizar o cum-
primento das obras futuras. 



12º Congresso Brasileiro do agronegóCio • AbAg 201317

eXPansão de Área 
Para o aUMenTo da 
oFerTa
coordenador: alysson Paolinelli, presidente executivo da 
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Evaristo Eduardo de Miranda

Existem limites impostos aos ganhos de produtividade 
pela fisiologia vegetal, a tecnologia e a economia. Isso já é 
visível no caso do Brasil. Temos trabalhado com quase cin-
quenta produtos da nossa agricultura nos últimos vinte anos. 

Ajustamos duas curvas, de exponencial e logística, a par-
tir da curva de ganhos em produtividade. O ano base é 1991. 
A curva logística distancia da exponencial quando extrapo-
lamos para 2015 e 2020. Para o milho, os ganhos da produ-
tividade no Centro-Oeste caminham devagar. Veremos cada 
vez mais redução nos ganhos de produtividade para diversos 
cultivos nos Estados Unidos. Na Europa, a produtividade 
está estagnada. Às vezes, os incrementos possíveis na produ-
tividade não se justificam economicamente.

Então, é claro, precisamos aumentar a oferta com am-
pliação de área. O problema é saber quanto, quando e 
onde. Temos a alternativa e a possibilidade de converter 
área de pastagem em grãos. A interação de uma área com 

outra não é a ocupação, mas sim , o uso das terras. Exis-
tem os limites agroecológicos (nem todo lugar é apto para 
plantar tudo na agricultura), os econômicos (o produtor 
pode combinar três infraestruturas – grão, floresta e pas-
tagem) e os sociais (só usar um terço do tempo). A análise, 
portanto, não é simples. 

Existe, no Brasil, o mito de muita terra disponível. No 
entanto, entre o período de antes da Constituição de 1988 e 
2013, assistimos, no País, a uma redução das áreas potencial-
mente disponíveis para a agricultura, paralelamente à expan-
são das áreas indígenas e das unidades de conservação.

A área indígena corresponde à soma dos territórios ocu-
pados pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e um pedaço de Minas 
Gerais. As unidades de conservação correspondem a todo o 
Nordeste e boa parte de Minas Gerais.

Assim, as áreas das propriedades rurais no Brasil perde-
ram muito espaço em vinte anos. Em 1985, a agricultura era 
provavelmente maior em 50 milhões de hectares com relação 
a hoje; isso não quer dizer que estava toda plantada, pois ha-
via matas, florestas, etc. Falamos em ocupação. Isso significa 
redução da área pertencente. 

A agricultura continuará a perder área ocupada. Há 
muita demanda para criar mais unidades de conserva-
ção, terras indígenas e obras de infraestrutura – tudo isso 

evoLUção da ProdUTividade de grãos

Curva
Brasil Centro-Oeste

2010 2015 2020 2010 2015 2020

Logística 3.080 3.374 3.626 3.232 3.315 3.360

Exponencial 3.147 3.630 4.187 3.389 3.772 4.199

Fonte: IBGE; Embrapa; Garagorry, F. et al, 2013

evoLUção da ProdUTividade de MiLho

Curva
Centro-Oeste

2010 2015 2020

Logística 4.446 4.714 4.925

Exponencial 4.548 5.065 5.640
Fonte: IBGE; Embrapa; Garagorry, F. et al, 2013

BrasiL: Terras indÍgenas e 
Unidades de conservação

Antes da 
Constituição 

de 1988
2013

Terras indígenas

Locais 58 553

Áreas (hectares) 15.902.419 120.989.719

Unidades de conservação

Locais

Federal 115 311

Estadual 119 632

Municipal 14 131

Total 248 1.074

Áreas (hectares) 119.554.800 240.544.519

Fonte: FUNAI & MMA, 2013

BrasiL: ocUPação das Terras

Área Km² Part. %

Terras indígenas 1.209.897 14,2

Unidades de conservação (*) 1.195.548 14,0

Áreas urbanas 144.752 1,7

Agricultura 3.337.831 39,2

Área teórica restante 2.626.849 30,9

Total 8.514.877 100,0

(*) descontadas as sobreposições de terra 
Fonte: IBGE, Funai, DNIT, ANA, MPOG, Embrapa-SGTE, 2013
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Tentamos mostrar que é preciso um sistema de inteligên-
cia estratégica estruturado para simular futuros prováveis. A 
produção de milho cresceu muito devido à produtividade, 
mas a soja, graças à incorporação de novas fronteiras. Para-
lelamente, assistimos a um processo oposto: a área ocupada 
pela agricultura caiu em 50 milhões de hectares nos últimos 
quinze anos e, em breve, cairá mais 100 milhões de hecta-
res. Para discutir isso, precisamos checar com dados técnicos 
(mapas e bacias hidrográficas por Estado e região). 

Temos um duplo desafio. As áreas já ocupadas, com no-
vas demandas e limitações, devem ser gerenciadas e orga-
nizadas. Já, nas áreas a ser incorporadas, precisamos saber: 
onde, quanto e como. O novo Código Florestal tratou a agri-
cultura brasileira como neolítica. Não pode plantar no mor-
ro, porque causará erosão; e não pode na beira do rio, porque 
contaminará. Precisaremos rever isso.

Alexandre Mendonça de Barros

A história da economia agrícola no século XX era contada 
fundamentalmente pelo lado da oferta. A extraordinária revo-
lução e a expansão da tecnologia começaram nos países ricos, 
na virada do século XIX para o século XX, como o impacto, 
por exemplo, da lei de Mendel. Veio o impulso da mecanização 
e o uso da química na agricultura. Graças aos trabalhos do Dr. 
Norman Borlaug, com a Revolução Verde, esses avanços che-
garam às latitudes do México e foram transferidos para a Ásia. 

Com a ação de pioneiros, como o ministro Alysson, a 
grande incorporação de tecnologia chegou aos solos brasilei-
ros. No século passado, 93% da expansão da oferta deram-se 
devido a ganhos de produtividade e apenas 7%, pelo aumento 
da área. O homem foi capaz de romper os limites da natureza 
e ampliar a produtividade. Com isso, os preços dos alimentos 
caíram por praticamente durante todo esse período.

Nessa tendência secular de queda, houve três momentos 
de alta nos preços: as duas Guerras Mundiais e o choque do 

em cima da agricultura. Veja, por exemplo, sem entrar 
no mérito da questão, 184 locais para áreas indígenas 
estão em estudo. O Ministério do Meio Ambiente de-
manda 291.784.200 de hectares como futuras áreas para 
conservação da biodiversidade, muitas delas em terras já 
consolidadas pela produção. Os assentamentos do Incra 
somam 6.113 locais.

O banco de dados da Embrapa Gestão Territorial para o 
monitoramento das obras do PAC registrava 32.959 empre-
endimentos em julho de 2013. Com o novo Código Florestal, 
a recomposição das áreas de Reserva Legal e de Preservação 
Permanente implica de 35 a 95 milhões de hectares.

Estamos diante de dois desafios: um é como reduzir ou 
diminuir a perda de área na agricultura já no lugar ocupado; 
o outro é como entrar na área disponível na tentativa de ex-
pandir, que é o objeto de estudo de um grupo na Embrapa de 
Gestão Territorial Estratégica. Temos três exemplos: 

Primeiro: oeste da Bahia
Área monitorada há mais de vinte anos, com mais de 100 

mil quilômetros. Inicialmente, o BNDES fez contrato para 
orientar o financiamento de projetos de irrigação na região. 
Ao mesmo tempo, empresas interessadas procuravam-nos 
para orientar onde adquirir as áreas. Hoje, não dá mais, pois 
tudo está ocupado. Sobra uma parte de risco climático com 
exigência de irrigação.

Segundo: Maranhão
Na região do município de Balsas, no oeste do Estado do 

Maranhão, foram implantadas áreas de milho, soja e algo-
dão. Em 2000, apareceram os primeiros “pivôs” para irriga-
ção. Lá, as chapadas são isoladas, enquanto, na Bahia, é um 
grande “chapadão”. Para ir de uma para outra, precisamos 
de estrada, e a movimentação é mais lenta. Ainda tem área 
e dá para localizar.

Terceiro: Piauí
Se o Maranhão é um pouco como estava a Bahia em 2000, 

o Piauí é a situação inicial da Bahia em 1990. Apesar de exis-
tir muito mais área ainda para olhar, é preciso cruzar as obras 
do PAC e ver para onde irá a logística. 

BrasiL: redUção da Área ToTaL ocUPada PeLa agricULTUra (hecTares)

Regiões 1985 1995 2006
1985 a 2006

Variação de área Var. %

Norte  62.568.691  58.360.875  54.789.304 - 7.779.422 - 12,40

Nordeste  92.056.149  78.298.091  75.596.449 - 16.459.739 - 17,90

Sudeste  73.243.498  64.087.889  54.238.175 - 19.005.254 - 25,90

Sul  47.492.084  44.362.360  41.528.163 - 6.413.949 - 13,40

Centro-Oeste  99.124.375 108.501.976 103.799.335 4.674.930 4,70

Brasil 374.934.797 353.611.191 329.951.426 - 44.983.434 - 12,00

Fonte: IBGE, Embrapa-SGTE, 2013
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então, uma explosão de estímulo em duas direções: primeiro, 
da proximidade de uma discutível nova revolução agrícola; 
segundo, da tendência natural de expandir a área. 

A pergunta endereçada na ótica de quem olha a oferta é 
sobre as limitações impedidoras de um salto maior na pro-
dução de grãos, em razão das restrições de terra, escassez de 
água e oferta de fertilizantes.

Entre 2000 e 2010, enquanto os déficits comerciais agrí-
colas cresceram violentamente no mundo, o Brasil teve um 
dos maiores saldo. As áreas mais afetadas foram as mais po-
bres e populacionais, com menor recurso natural para pro-
duzir alimentos.

É importante separar a ideia das vantagens comparativas, 
dadas pela natureza, e as vantagens competitivas, construídas 
pelo homem. Para a agricultura, temos alguns pontos. 

Possuímos abundância de água, mas há falta deste líqui-
do em pedaço importante da África. A Austrália e o sul dos 
Estados Unidos possuem extensos desertos, assim como a 
Ásia. Na temperatura, a agricultura, como a arte de colher 
o sol, precisa de energia solar para converter em biomassa. 
Evidentemente, é na faixa do Equador a concentração desse 
volume de energia. 

A agricultura de larga escala é praticada onde existe planície 
contínua. As maiores delas são as “estepes russas” do mundo. O 
grosso da produção agrícola mundial no futuro vai para lá.

As elevações de temperatura e o relevo ondulado deixam 
evidentes as limitações chinesas para produzir mais alimentos. 
Sem relevo plano, embora seja o terceiro maior produtor no 
mundo, a Índia não tem uma planície muito maior a ser ocu-
pada. Já os africanos possuem poucas áreas planas contínuas.

Quando consideramos o grande potencial para a produ-
ção de biomassa, fica evidente a situação privilegiada do Bra-
sil. Conseguimos adaptar e fazer a única grande agricultura 
tropical do mundo. Com capacidade, montamos um sistema 
de produção diferente dos países temperados.

O maior crescimento da produção brasileira de grão bra-
sileiro foi via produtividade. Reduzimos a área de plantio do 
arroz, trigo e milho primeira safra. No geral, estagnamos em 

petróleo nos anos 70. Até 2005, a oferta foi capaz de suprir com 
folga a demanda. De repente, por volta de 2007, vimos os pre-
ços dos alimentos terem violenta subida: os preços médios de 
milho, soja e trigo triplicaram e continuam em alta histórica.

Somos desafiados a responder esses movimentos com os 
preços agrícolas. Após tanto tempo de queda, vemos uma in-
versão de tendência. É um momento estimulante. Para o es-
tudioso da economia agrícola, o diagnóstico, hoje, é absoluta-
mente claro. Temos um crescimento e urbanização gigantesca 
da população na Ásia, enquanto a renda dos países emergentes 
muda completamente o padrão de dieta desses países.

A demanda por proteína animal pressiona o consumo de 
grãos. O biocombustível, especialmente o etanol nos Estados 
Unidos, corresponde a 15% da demanda de milho do mun-
do. Esse não é um problema da cana-de-açúcar brasileira, 
mas um fenômeno abalador das estruturas dos mercados de 
grãos. Para produzir o biodiesel de soja, o Brasil esmaga 10 
milhões de toneladas de grãos de soja. Enfim, criou se uma 
demanda junto à Ásia.

Esse quadro estará em mudança para os próximos cinco 
anos, mas, até agora, teve um impacto bastante forte. De 2008 
para cá, vivemos, até recentemente, um ciclo de desvaloriza-
ção. Muitos fundos compraram commodities para se defen-
der da perda de valor da moeda americana. 

Desde os anos 90, considerando-se que o problema da pro-
dução de alimentos estava relativamente resolvido na cabeça 
dos economistas, assistimos, tanto nos Estados Unidos, como 
na Europa, à diminuição e ao encolhimento dos estoques pú-
blicos. Essa responsabilidade passou para o setor privado. Os 
grandes traiders globais foram trabalhar nos dois hemisférios, 
com a safra brasileira e a entressafra americana. Para carregar 
menos estoques, eles financiavam os brasileiros em setembro, 
quando se colhia a soja americana, para comprar antecipado 
em março. Esse boom assistido nos financiamentos impulsio-
nou a sojicultura na direção de Mato Grosso. 

Quando há choque de demanda, espera-se melhor ren-
tabilidade dos negócios agrícolas no mundo todo. Sentimos, 

MUndo: BaLança coMerciaL agrÍcoLa

País/Região 1990 2011

EUA 19 31

Brasil 7 72

Argentina 7 43

EU-27 - 34 - 28

Oriente Médio - 6 - 72

Tailândia 5 32

Indonésia 2 25

China 2 - 80

Coréia do Sul - 7 - 21

Japão - 47 - 84

Fonte: OMC
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área plantada. Em quarenta anos de história, saímos de 33 
milhões de hectares para 49 milhões, com a incorporação de 
16 milhões de hectares. A expansão de área aconteceu, fun-
damentalmente, na soja.

Assistimos a um ciclo de estagnação na área plantada de cana 
pela desastrosa política econômica. Podemos, nos próximos cinco 
anos, ficar parados. Não há por que fazer grandes investimentos 
na conjuntura atual. Poderíamos estar bem maiores.

Se a soja foi o elemento agregador da área plantada, isso 
aconteceu porque a China entrou no mercado mundial. Entre 
as safras 1990/91 e 2012/13, as exportações mundiais cresceram 
de 25,5 milhões de toneladas para 97,8 milhões de toneladas, 
enquanto as chinesas saltaram de 1 milhão de toneladas para 
61 milhões. Com sistema logístico e armazenagem, a dinâmica 
brasileira poderá continuar: as suas áreas plantadas não chegam 
a ser um terço das áreas americanas, chinesas e indianas.

Júlio Toledo Piza

O Brasil tem esse efeito de crescer aparentemente pouco 
em área, mas, quando computamos a sojicultura, a expan-
são foi grande. Nisso temos alguns pontos a considerar. O 
primeiro é quanto a perdermos áreas todos os anos por uma 
série de fatores, mas sem significar falta de aumento na área 
plantada; o segundo é quando olhamos a estruturação do 
setor agrícola como uma etapa da cadeia produtiva, com a 
característica bem diferenciada da fragmentação.

Se, por curiosidade, olharmos o painel dos patrocinado-
res deste congresso da ABAG, vemos as empresas registra-

das nos nossos custos diretos de produção. É um setor muito 
consolidado. Já os produtores agrícolas nada representam in-
dividualmente. Somos um mercado perfeito. Tomamos pre-
ço e não temos capacidade nenhuma de influência.

O produtor banca o custo quando a logística fica cara, o 
preço do insumo sobe e a cotação baixa na Bolsa de Chicago. 
Fazemos parte do elo mais fraco da cadeia. Isso tem impacto 
enorme no nosso comportamento empresarial.  

Um dos desafios para o crescimento de oferta da agricul-
tura no mundo é exatamente a fragmentação dos produtores. 
Somos tão pequenos que não conseguimos acessar o merca-
do de capitais. Existem, no mundo, apenas sete empresas de 
capital aberto, das quais cinco operam no Brasil. Isso mostra 
a importância do País no mundo agrícola atual, embora es-
tas sete empresas juntas tenham uma participação pouco ex-
pressiva no contexto global. Quando se coloca as principais 
empresas de insumos e máquinas, a constatação é oposta.

A característica fragmentada do setor na parte agrícola 
muda a dinâmica. Existe a necessidade de buscar rentabilida-
de para injetar capital na expansão, ou seja, conseguir ciclos 
seguidos de acumulação de capital para financiar o cresci-
mento. Por isso, o processo é mais lento.

Os números de aumento da área são muito difíceis de cal-
cular quando se coloca uma expectativa de produtividade. 
Fizemos, na BrasilAgro, um estudo sobre isso, como drive de 
fundamental importância para o futuro da companhia. A pe-
cuária ficou fora do trabalho.

No período de 2001 a 2011, a demanda e a oferta an-
daram juntas, com crescimento anual de 2,6%, enquanto a 
produtividade ficou em 1,5%. Se, nos próximos dez anos, 
crescermos a 1,6% ao ano e colocarmos a taxa de produ-
tividade com 1% ao ano, chegaremos a uma adição de 50 
milhões de hectares à produção agrícola mundial. Talvez, 
então, tenhamos um crescimento maior de demanda. Se 
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Marcello Brito

Há redução de terras em qualquer país minimamente de-
senvolvido do mundo. É um contrassenso, pois a nossa ali-
mentação vem direta ou indiretamente da agricultura. Preci-
samos administrar como fazer isso. A empresa da qual faço 
parte investe no Pará, onde esta há mais de trinta anos. Não 
fomos para investir, mas, sim, para ficar lá. Muita gente foi 
embora. Então, conhecemos um pouco aquela região. 

É impressionante a conversação internacional existente 
na área entre o nordeste do Pará e o nordeste do Maranhão. 
Encaixamos lá dentro a produção de três entre os seis maio-
res produtores de óleos do mundo: a União Europeia e as 
áreas de palma da Malásia e Indonésia. Fica fora o espaço da 
sojicultura do Brasil, Argentina e Estados Unidos. 

Com esse potencial tão grande dentro de casa, por que isso é 
tão mal explorado? Tomarei um conceito explorado pelo econo-
mista peruano Hernando de Soto, no livro “O Mistério do Ca-
pital”. Ele chama de capital morto uma característica fortíssima 
dos países pobres ou em desenvolvimento: a informalidade, a 
irregularidade e a falta da documentação adequada da posse ini-
bem o desenvolvimento de muitas áreas, em termos produtivos 
e geração de riquezas. Quando o agricultor consegue acesso ao 
crédito, o seu valor fica abaixo do potencial e muito mais caro. 
Os bancos cobram o risco de não receber esse financiamento.

considerarmos a taxa da década passada, vamos para mais 
de 100 milhões de hectares.

O impacto será um aumento no custo marginal de produ-
ção, pois é mais caro produzir em solos piores. Teremos de-
manda com ciclo de alta importante nos preços, enquanto a 
logística afeta a rentabilidade dos produtores. Como o Brasil 
ainda é um grande formador de preço no mundo, principal-
mente na soja, o valor ajustar-se-á para a nossa realidade: o 
mundo precisa da produção brasileira. 

Caso não venhamos a resolver os problemas de logística, 
convidaremos outros jogadores a entrar no jogo. No curto 
prazo, se o Brasil ainda consegue beneficiar-se por ser um 
grande formador de preço, a médio e longo prazo, outros 
jogadores virão para o negócio. Com a manutenção de mar-
gens e preços altos, outros países de déficits maiores ao bra-
sileiro serão atraídos. O problema crônico da logística tira 
a rentabilidade e força a subida dos preços artificialmente, 
porque o mundo depende de nós. Se os investimentos não 
forem feitos aqui, o risco é que eles aconteçam em outros lu-
gares. O governo brasileiro será prolífico em não aceitar o 
capital externo. 

Na agricultura, a segurança jurídica é um desastre, com 
limites e complicações para estrangeiros e regras comple-
xas na área ambiental, fiscal e trabalhista. Assistimos ao 
“diabo a quatro”. O risco para o agronegócio brasileiro, no 
longo prazo, é convidar outros jogadores. Temos sido um 
dos grandes beneficiários da conjuntura agropecuária nos 
últimos dez anos. Somos o dono natural disso. Como so-
ciedade agrícola, devemos fazer com que o Brasil seja ven-
cedor de novo na próxima década, mas estamos um pouco 
perdidos nessa discussão.
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É difícil calcular essa colocação de capital morto no Bra-
sil. A área somada dos títulos de posse no Incra excedem em 
60 milhões de hectares o território brasileiro. Precisaríamos 
agregar mais dois estados de São Paulo.

Na Amazônia, começamos a trabalhar com o conceito de 
estoques de terra para descobrir a origem dos nossos pro-
blemas. Como lá existem 50 milhões de hectares de capital 
morto, ao preço médio de R$ 500,00 por hectare, chegamos 
a R$ 25 bilhões. Essa é a capacidade de investimento para 
a geração de riquezas. E, mesmo assim, somos incapazes de 
resolver o problema fundiário brasileiro. 

Não utilizamos tecnologia no novo Código Florestal e 
deixamos fora os conceitos da sociedade atual, que não so-
mos nós, mas é a turma ainda nas escolas. Como consumido-
res, eles enxergarão diferente o movimento de investimento 
executado nos períodos passados. 

Para os jovens de até 21 anos de idade, ao serem pergun-
tados se comprariam algum produto advindo do desmata-
mento, a resposta será: “Se eu soubesse, não”. Achamos isso 
balela e continuamos a desmatar. Esquecemos o capital mor-
to e não fazemos a ligação com o conceito de estoque. Nas 
crises econômicas e financeiras, sai melhor e mais rápido 
quem fez o seu estoque durante a bonança. 

Quando olhamos o estoque de terra disponível para a 
agricultura no mundo nos próximos cinco anos, em qualquer 
cenário, o Brasil é o líder detentor. Então, como fazer com es-
ses estoques? Detoná-los imediatamente de qualquer forma? 

Se perguntarmos qual será a área plantada de soja no pró-
ximo ano, alguém responderá um número. Então, acrescenta-
mos outra pergunta: essa quantidade está baseada no modelo 
de sustentabilidade econômica da China, que entrou em declí-
nio e pode dar um over nos estoques com declínio nos preços?

No óleo de palma, por exemplo, a produção mundial 
cresce e gerou um excedente de 3,5 milhões de toneladas no 
mercado. O preço de dezembro do ano passado caiu em 40% 
e deixou a América Latina insustentável em termos de cus-
to de produção. A nossa contribuição é para trabalharmos o 
conceito de estoque futuro, na solução de transformar o cha-
mado capital morto em riqueza e dividendos para o Brasil.

Coordenador

Somos um país de dimensões continentais, que tem sabi-
do até agora buscar fórmulas na Ciência para o avanço tec-
nológico do sistema produtivo. As nossas capacidades com-
petitivas levam-nos a assumir aquela importância ressaltada 
como um país que se desponta diante do mundo. Os últimos 
estudos feitos em demanda mundial nos deixam preocupa-
dos. Tanto a FAO, como a OCDE, baseiam a curva de deman-
da no crescimento do PIB de cada país consumidor. 

Mesmo assim, aparece essa demanda imensa de alimentos 
para os próximos anos. É natural verificarem as nossas possi-
bilidades. Isso significa plantar mais de 100 milhões de hec-
tares. O grande foco da demanda está em países emergentes. 
Quando verificamos e comparamos o crescimento da Índia, 
China, países da chamada pequena Ásia e África, os dados são 
chocantes: eles crescem o dobro da média de crescimento dos 
países desenvolvidos. Isso significa uma demanda maior. 

O mundo sabe da necessidade de recursos naturais para 
aumentar a produção agropecuária. Gostaria de levantar a 
seguinte questão: com as limitações reconhecidas de recur-
sos naturais, crescimento democrático e renda acima da 
previsão, qual será a posição futura dos povos com relação 
aos países detentores e não usuários de recursos naturais? As 
Guerras Mundiais surgiram em função de fome. Essa é uma 
advertência para fazermos aos nossos dirigentes. 

Como discutir o uso da sua terra ou dos seus biomas sem os 
conhecer? Quando criamos a Embrapa, abrimos um concurso 
para mil profissionais. Aqueles com pós-graduação poderiam 
entrar direto. Tive uma tremenda decepção, pois apareceram 
cinquenta e dois pós-graduados, três estrangeiros e um natura-
lizado. Hoje, a Embrapa abriu concurso para uma vaga e vieram 
mais de 150 candidatos com doutorado e pós-doutorado. 

O Brasil forma por ano 12.500 doutores. As estratégias do 
País devem dar oportunidade para serem pesquisadores. O inves-
timento de ciência e tecnologia está em queda no Brasil; até a me-
tade do segundo governo Lula, houve uma recuperação, quando 
chegou 1,6% do PIB, mas, agora, caiu para menos de 1,0%. 

Com a colaboração da Embrapa, se criarmos seis plata-
formas para conhecer e utilizar esses biomas, mediante ma-
nejo adequado do solo, água, plantas e animais, poderemos 
extrair dali as nossas necessidades. Os produtores, a ABAG e 
as associações precisam apoiar a Embrapa, as universidades e 
os institutos de pesquisa, federais e estaduais, privados e públi-
cos. Não pequemos pela falta de área para fornecer alimento 
e energia ao mundo. Essa é a missão dada por Deus: um ter-
ritório rico, pujante e dadivoso. Formar a agricultura tropical 
coloca-nos na condição de vencedores. Como não podemos 
regredir, exigiremos unidos estratégia de ação dessa massa 
cinzenta brasileira, que não pode ser encaixotada na burrice 
de uma visão torpe impedidora do crescimento nacional.
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Eduardo Delgado Assad

Todos intimamente ligados à diminuição e ao aumen-
to da produtividade da agricultura, passarei por três temas: 
histórico e situação atual do zoneamento; matriz de risco e 
seguro rural; e agricultura de baixo de carbono. 

No Brasil, os zoneamentos agrícolas começaram em 1996, 
na Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Temos, hoje, em torno 
de 348 zoneamentos, com a definição em Portaria Ministerial 
sobre o que, quando e onde plantar, com 80% de chance de su-
cesso. Esse tipo de instrumento de redução do risco climático 
é público, gratuito e está disponível na internet.

Os estados brasileiros são contemplados com zoneamen-
tos de diversas culturas. Ao todo, quarenta e quatro culturas 
estão zoneadas em termos de chance de evitar geadas, verani-
cos e chuvas intensas. O grande ganho desse estudo é propor-
cionar aos produtores a utilização de técnicas para preparo 
de solo, bem como o tipo e uso de sementes adequadas na 
época de plantio. A questão não é só climática, mas de solo, 
água, planta e manejo. Isso resultou em aumento de produti-
vidade. O País foi regionalizado em zona de risco, com pre-
determinação das tecnologias a ser adotadas.

Obviamente, existe uma incerteza nisso, que é reduzida a cada 
ano. No primeiro ano, a economia com queda de perdas foi de R$ 

300 milhões. Neste ano, em seu 17º ano de implantação, o sistema 
conta o envolvimento de todas as seguradoras. A importância é 
diversa. Direciona o crédito e impulsiona o seguro oficial e priva-
do. Revisado anualmente, introduz novos dados climáticos diá-
rios e alinha o País com as preocupações ambientais.

Possuímos mais de 300 gráficos para mostrar o ganho tec-
nológico e de produtividade nas áreas já abertas. Precisamos 
somente usar a informação corretamente. Na região Norte, por 
exemplo, temos a cultura chamada de paricá, muito usada na 
integração lavoura-pecuária-floresta, com a probabilidade de 
sucesso de 0% a 100%. Para o milho, estamos com produtivida-
de baixa por hectare – se considerarmos 4 toneladas como inter-
mediária –, entre 2 a 3 toneladas. No feijão, a situação é similar.

A partir do zoneamento de uma matriz de risco, identifi-
camos o seu alvo e consideramos a frequência de ocorrência 
de municípios de acordo com a produtividade. É muito chão 
pela frente. Não há necessidade, neste momento, de abrir 
mão ou buscar no capital principal – a sua área – uma espé-
cie de buffer na negociação futura, daqui a quinze anos, para 
ser aberta. Na segurança alimentar, a maior arma para nego-
ciarmos com o mundo é a área protegida, porque ainda pode 
oferecer aumento na produção pela tecnologia. 

De acordo com o histograma de produtividade das cul-
turas nos municípios brasileiros, podemos analisar a neces-
sidade de abertura de novas áreas. No milho, se tomarmos 
a área de 2,6 milhões de hectares com baixa produtividade, 
1500 municípios teriam condições de satisfazer as projeções 
de produção estabelecidas pelo MAPA sem abertura de no-
vas áreas. Para o feijão, considerando a área de 2,3 milhões de 
hectares com baixa produtividade, 3200 municípios atende-
riam as projeções do MAPA.

BrasiL: ProdUção e MUnicÍPios ProdUTores de MiLho eM 2011

Produtividade em 
quilos por hectare

Produção em 
toneladas

Municípios 

Quantidade Part. % Part. % na produção

0-2000 2,71 2234 4,86 42,30

2001-4000 12,77 1401 22,95 26,53

4001-6000 20,40 1089 36,66 20,62

6001-8000 10,61 398 19,06 7,54

8001-10000 8,83 150 15,87 2,84

>10000 0,34 9 0,61 0,17

Fonte: IBGE

BrasiL: ProdUção e MUnicÍPios ProdUTores de FeiJão eM 2010

Produtividade em 
quilos por hectare

Produção em 
toneladas

Municípios 

Quantidade Part. % Part. % na produção

0-1000 1,06 3290 30,93 70,34

1001-2000 1,29 1164 37,43 24,89

2001-3000 1,02 215 29,70 4,60

>3000 0,07 8 1,93 0,17
Fonte: IBGE
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A matriz de risco estabelece os patamares de perda conforme 
as cultivares e período de plantio em cada município brasileiro. 
Esse instrumento vai além do zoneamento, pois dá flexibilidade 
e trabalha com o valor monetário: quanto ganharei ou perderei.

A agricultura de baixa emissão de carbono (ABC), depois 
do plantio direto, é a nova revolução da agricultura brasileira. 
Saímos do plantio da lavoura solteira para discutir sistema 
de produção. Não teremos uma ou duas safras por ano, pois 
produziremos o ano inteiro. A dificuldade é fazer o sistema 
financeiro entender na hora de conceder o crédito. 

Com base na agricultura ABC, o Brasil apresentou metas 
voluntárias na 15ª Conferência das Partes (COP-15) sobre 
Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, 
realizada em Copenhague, na Dinamarca. Para reduzir a 
emissão de gases do efeito estufa (GEE) até 2020, o Governo 
comprometeu-se a recuperar pastos degradados, introduzir 
integração lavoura-pecuária, incrementar o plantio direto e 
aumentar a fixação biológica de nitrogênio. 

Quando reduzimos a emissão de carbono, aumentamos o 
seu estoque no solo e melhoramos a fertilidade do solo. Con-
seguimos, então, maior sustentabilidade na produtividade pre-
tendida. Há nisso um programa extenso de metas. Na pecuá-
ria, as taxas de lotação são de 0,1 a 0,6 unidades animais/ano; 
a proposta é chegar a 1,0 unidade animal/ano. Isso significa 
colocar no mercado brasileiro mais 12 milhões de cabeças e 
deixar de desmatar quase 32 milhões de hectares. Essa pou-
pança de terra é equivalente a setenta e uma vezes a taxa de 
desmatamento da Amazônia deste ano, de 4.656 mil km². 

A produção no sistema de plantio direto vai para 32 milhões 
de toneladas de grãos, com o aumento de produtividade. A efi-
ciência desse processo poderia ser melhor do ponto de vista fi-
nanceiro. Há uma crítica muito forte feita ao BNDES pela baixa 
aplicação dos recursos, mas o Banco do Brasil compensa isso de 
outras maneiras. A política ABC funcionará se formos capazes 
de fazer uma transferência efetiva de tecnologia. 

Fernando Sampaio

Estudo do Geraldo Martha, da Embrapa Estudos Estratégi-
cos, de Brasília, analisou os fatores de crescimento da pecuária 
brasileira entre 1950 e 2006. Durante este período, a produção 
de carne cresceu um pouco mais de 3% ao ano, sendo: 21% 
devido a expansão de área e 79% pelo ganho de produtivida-

de medida pela lotação ( cabeças por hectare) e a produção 
de carne (arrobas por hectare). Então, 62% desse aumento de 
produtividade decorreram do aumento de lotação e 38%, do 
aumento da produção de mais carne por animal. 

Se tivéssemos, em 2006, a mesma produtividade de 1950, 
seriam precisos 525 milhões de hectares a mais para garantir 
a mesma produção de hoje. Esse é o chamado efeito poupa-
-terra. Surpreende esse resultado porque, normalmente, o 
setor é visto como incapaz de incorporar tecnologia. 

O fim da grande inflação em meados dos anos 90 é um 
marco bastante impressionante para a mudança ocorrida na 
pecuária. O boi deixa de ser instrumento de ocupação ter-
ritorial e de proteção contra a inflação, pois servia de base 
monetária não oficial. A criação passa a ser uma atividade 
econômica para dar lucro, com influência do mercado. 

Assim, nos últimos quinze anos, o Brasil virou o maior expor-
tador de carne bovina do planeta. Isso ajudou a puxar a eficiência 
produtiva da pecuária. Obviamente, as margens de rentabilidade 
dos criadores estreitaram-se ao longo desses anos todos. 

Francisco Villa, da Sociedade Rural Brasileira, fez uma 
radiografia interessante sobre os pecuaristas no Brasil de 
hoje. Em termos de eficiência, no topo da pirâmide, apare-
cem 10 mil empresas rurais altamente tecnicizadas e lucrati-
vas. Existem de 150 a 200 mil produtores muito perto de che-
gar neste nível, com assistência técnica privada. Sobra uma 
classe média de mais 1 milhão de produtores, sem acesso a 
esta assistência técnica. 

Com a melhora da eficiência de produtividade na pecuária, 
nos últimos dez anos, 7 milhões de hectares de pastos foram 
convertidos em agricultura. Muitas vezes, o criador sai da ativi-
dade para ganhar mais dinheiro com o arrendamento da terra. 

Descapitalizados, os produtores possuem duas opções. 
Aqueles com aptidão para a agricultura migram para cana, 
soja e eucalipto; já as áreas sem aptidão para a agricultura 
continuarão com a pecuária até estado radical de degradação. 
Muitas fazendas de alto patrimônio ainda tratam o animal 
com sal branco, devido à falta de dinheiro. Chegará a um 
ponto que não valerá a pena continuar.

Então, principalmente nas áreas com a possibilidade da 
integração entre a agricultura e pecuária, será possível au-
mentar a produção de carne. Assistimos a esse processo. Mas, 
isso não significa deixar de produzir carne em outros lugares. 
Uma parte da pecuária segue empurrada para as terras peri-
féricas e marginais, de piores qualidades para a realização do 
ciclo da cria e de recria. Enxergamos nisso o maior gargalo da 
indústria de carne para o futuro. 

Na pecuária de cria, a chegada da tecnologia é mais demo-
rada, justamente nos locais onde ela é mais necessária. A vanta-

BrasiL: ProJeção da ProdUção (eM MiL ToneLadas)

Produto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Feijão 3.630 3.585 3.785 3.788 3.783 3.880 3.923 2.945 4.007 4.056 4.093

Milho 59.651 60.026 61.543 61.492 63.690 64.787 65.922 67.044 68.171 69.295 70.421
Fonte: MAPA
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to tempo, a pecuária expandiu-se de forma desordenada 
como uma atividade na boca de fronteira para a abertura 
de caminhos; chega o boi, e a indústria vai atrás. Em parte 
ocioso, o parque industrial está espalhado pelo Brasil, in-
clusive em regiões onde a pecuária não devia estar, mas há 
tempo para corrigir isso.

Marcos Guimarães de 
Andrade Landell

O potencial biológico de produtividade da cana-de-açú-
car é de 345 toneladas por hectare. Quando apresentamos 
a imagem desta planta, o pessoal assombra. Na realidade, 
atingimos apenas 15% a 30% deste patamar. Há espaço para 
caminhar, mas dependemos dos fatores bióticos e abióticos.

A partir do Pró-Álcool, houve uma evolução da pro-
dutividade da cana, sobretudo no Estado de São Paulo, 
mas também na região Centro-Sul. Saímos de 65 tonela-
das para 90 toneladas e de três para seis cortes anuais de 
média. Melhoramos o rendimento industrial em torno de 
40%. O teor de sacarose das variedades atuais é superior 
àquele do período anterior. O número de dias de safra am-
pliou para 240 dias, de modo a otimizar o parque indus-
trial e gerar mais sustentabilidade no setor. 

No entanto, como o ritmo de crescimento desses ga-
nhos diminui, podemos estar no limite natural da planta 
por uma série de razões. Nesse último período, houve ex-
pansão para áreas muito mais restritivas do que as conven-
cionais. Tivemos mais de 4 milhões de hectares de cana-
viais novos de 2002 a 2012. A cana-de-açúcar fica exposta 

gem da pecuária em relação à agricultura é possuir espaço muito 
grande para melhorar a sua produtividade, quando comparado 
com algumas lavouras. Entre as commodities exportadas pelo 
Brasil, talvez seja a de maior potencial nesse sentido. Para efeito 
de comparação, os Estados Unidos produzem mais carne em re-
lação ao Brasil, com a metade do nosso rebanho. 

Quando tomamos a lotação ( cabeças por hectare) para 
medir a produção, falamos basicamente da reforma e manejo 
de pastagem. Já a produção de carne ( arroba por hectare) é 
uma mistura de genética, nutrição e sanidade. 

Para fazer esse salto em produtividade, precisamos de crédito 
e tecnologia. Temos ambos. O problema é democratizar o acesso 
a eles. A pecuária exige prazos mais longos para o retorno de in-
vestimento. O financiamento está concentrado no Centro-Sul do 
País, e não nas regiões onde é mais necessário. Existe um esforço 
do MAPA, com a criação do Núcleo de Inteligência Territorial 
(NIT). Na tecnologia, há uma classe média e baixa de pecuaristas 
carentes de uma extensão rural pública, que está direcionada mais 
para a agricultura familiar, sem foco na pecuária. 

Pelos números da Agência de Desenvolvimento Agrário e 
Extensão Rural (AGRAER), existem 30 mil extensionistas pú-
blicos no Brasil. Infelizmente, pouco se sabe sobre os serviços 
prestados para melhorar a pecuária. A Abiec participa do Grupo 
de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), sob a presidência 
do Eduardo Bastos. Lá, desenvolvemos a ideia de qualificar a ex-
tensão e criar unidades de demonstração para mostrar a possi-
bilidade de transformar e melhorar a produtividade e eficiência 
de uma fazenda, com o uso simples de tecnologia. Esse modelo, 
a Embrapa faz no leite, com o Programa Balde Cheio.

Pelas estimativas existentes, a agricultura brasileira 
precisará, até 2022, de mais 15 milhões de hectares para 
produtos como soja, milho e cana-de-açúcar. Desta área, 
10 milhões virão de pastos transformados em lavouras. Os 
outros 5 milhões de hectares estarão nas áreas abertas no 
cerrado do Maranhão, Piauí e Tocantins. Durante mui-



12º Congresso Brasileiro do agronegóCio • AbAg 201328

aos déficits hídricos dos solos com menor capacidade de 
armazenamento de água. Estando elas mais velhas e com 
maior número de cortes, a produtividade das lavouras 
reduz. Paralelamente, assistimos a tecnologias biológicas 
inadequadas para o cenário do plantio e da colheita mecâ-
nicos associadas ao período de baixa inovação tecnológi-
ca. Para implantar canaviais em tempo recorde, variedades 
adaptadas deixavam de ser adotadas.

Apesar disso tudo, em termos do teor e da produtividade 
de etanol por hectare, a cana está bem superior a outras cultu-
ras, como o trigo, sorgo sacarina, mandioca, milho e beterraba.

Existem pesquisas de várias tecnologias para a produção 
do etanol celulósico e de alguns bioquímicos, sendo a mais 
avançada delas a que utiliza a rota enzimática. Para atender 
esse modelo de produção, é preciso criar um novo biótipo 
de planta. Alguns exercícios chegam a números como 22 mil 
litros de etanol por hectare, contra 7 mil litros atualmente. 

Além das tecnologias globais, como a agricultura de preci-
são e cultivares convencionais, novas estratégias de nutrição e 
proteção da planta devem ser responsáveis pelos maiores ga-
nhos de produtividade. É importante estimular a pesquisa e 
identificar cada uma das oportunidades e características regio-
nais, em termos de solo e clima. O sistema de Mudas Pré-Bro-
tadas (MPB) substitui as gemas por poucas plantas de modo 
a explorar espacialmente a melhor condição para a planta de-
senvolver. Há uma redução no consumo de mudas correspon-
dente à economia de 2 toneladas de açúcar por hectare.

Paulo Herrmann

A história começa pelo aumento significativo da pro-
dução dado pela expansão horizontal.   Entramos em áreas 
jamais imaginadas de ser úteis para a agricultura. E então, 
temos de fazer menção mais uma vez à Embrapa, de abrir 
os cerrados e ensinar o mundo como se faz agricultura nos 
trópicos. Quando crescemos de 50 milhões de toneladas para 
180 milhões, mas a área plantada não acompanhou essa velo-
cidade, economizamos mais de 50 milhões de hectares. Nesse 
momento, o mundo percebeu e se assustou com o Brasil. 

No entanto, essa expansão horizontal sofre cerceamento das 
mais variadas naturezas e origem, quer seja nas áreas de proteção 
ambiental, indígenas ou quilombolas. Como o sistema força essa 
agricultura que teve um momento de expansão territorial e ganho 
maior de produtividade, agora, é preciso aumentar a eficiência. 

Ganhamos de presente da natureza doze meses de sol 
por ano. A agricultura é a fotossíntese que faz o sol trans-
formar o metabolismo das plantas. Esse é o grande mote 
da agricultura no futuro do Brasil. Aproveitarmos desses 
recursos para fazer a agricultura dos trópicos como a in-
tegração lavoura-pecuária-floresta. Essa tecnologia estava 
faltando. Quando pequeno, eu era proibido de comer me-
lancia e tomar leite ou comer ovo. Melancia foi uma fruta 
mal vista até que, um dia, um professor me disse: “não 
existe incompatibilidade em se alimentar dessas misturas”.  
Um pouco disso se passa na mentalidade dos agricultores. 
Há receio de plantar milho ou soja com braquiária. Euca-
lipto é outra planta mal falada no campo, porque absorve 
água e seca o solo.

A integração lavoura-pecuária-floresta mostra a possibi-
lidade de otimizar os ativos terra, máquina e humano, nor-
malmente ociosos na propriedade, para realizar duas e até 
três safras no ano calendário, sem mais falar em ano agrícola. 

Em Rio Verde, depois de doze anos, visitei a mesma proprie-
dade, que antes só plantava soja ou milho. Eles colhiam a segunda 
safra de milho, e a soja precoce já colhida estava no galpão. Fui 
para Lucas do Rio Verde e visitei outro agricultor que já tinha co-
lhido o milho, a soja e cultivava o feijão como terceira safra, além 
da engorda de 15 mil cabeças de boi a partir dos subprodutos das 
culturas plantadas. Essa é a agricultura dos trópicos.

O desafio é olhar essa exploração sob a forma de sistema, 
e não de produto. É um sistema de produção dentro da pro-
priedade com a visão da indústria. Criamos, no final do ano 
passado, uma parceria público-privada (PPP), chamada Rede 
de Fomento, com a Cocamar e a Syngenta, sob a coordenação 
da Embrapa. O objetivo é discutirmos como podemos levar 
os conceitos de gestão da qualidade e de processos das nossas 
empresas para a produção agropecuária.

Há dez anos, a soja absorvia em torno de quatro meses 
intensivos de produção. No resto do ano, se fazia manuten-
ção. Não havia preocupação com a eficiência. É outra lógica 
quando se planta a soja de ciclo curto, entrar depois com 
milho, braquiária, boi, eucalipto e feijão irrigado. Não há 
dia sem atividade dentro da propriedade. Então, como se 
administra essa complexidade? Quais os modelos de gestão 
disponíveis? Qual o software para se trabalhar em regime 
de fluxo de caixa, por centro de custo e de rentabilidade? 
Estes conceitos antigos para a indústria precisam ser leva-
dos para os agricultores. 

Um grande desafio é a legislação trabalhista anacrônica 
e urbana, feita pelo presidente Getúlio Vargas e emendada 
muitas vezes com ênfase no trabalhador da cidade. Temos 
de começar com a redefinição de dia útil. Para o homem 
da cidade, vai de segunda a sexta-feira; para o produtor é 
o dia bom para fazer uma atividade agrícola. Então, o ban-

BrasiL: ProdUTividade Média e 
cresciMenTo da ProdUTividade

Período kg de ATR/ha Crescimento %

1975-1984 6.351 -

1985-1994 8.299 30,7

1995-2004 9.810 18,2

2005-2012 10.509 7,1
Fonte: Nyko et al, 2013 (com base nos dados do CTC, UNICA e Conab)
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co de horas controlado nas empresas deve ser implantado 
na agricultura. Caso contrário, cada funcionário contrata-
do pela fazenda será um passivo trabalhista. Por sua vez, 
com turnover de 30% no campo, como podemos manter a 
qualidade da operação? No início da colheita, o cidadão 
vai embora, ganha o seguro-desemprego e pode ficar seis 
meses sem precisar de trabalho.

Também precisamos de um crédito rotativo que leve em 
conta o conjunto das atividades. Hoje, o financiamento é fei-
to de forma separado para cada investimento na compra de 
máquina e no custeio das lavouras. É um disparate cobrar um 
projeto de meramente preencher questionário, sem compro-
metimento profissional.

Coordenador

Recebemos perguntas sobre como investir e aumentar a 
produção se as mudanças na legislação podem significar pu-
nição no futuro.

Paulo Herrmann

Na medida em que a agricultura se torne preeminente, 
passamos a ser protagonistas e deixamos a condição de sim-
ples coadjuvantes. Então, como as cobranças aparece, deve-
mos nos preparar para isso. A única resposta é a articulação, 
como fazemos neste 12º CBA. Existem vários setores direta-
mente ligados à agricultura com muito conhecimento para 
oferecer aos agricultores, principalmente na questão da ges-
tão. Não devemos estar preocupados somente com as restri-
ções crescentes. Eventos como esse são importantes para nos 
unirmos e buscarmos soluções internas.

Coordenador

A demanda de assistência técnica existe, mas o seu acesso, 
quando acontece, é caro para o produtor?

Eduardo Delgado Assad

Além de 4100 escritórios para prestação de assistência téc-
nica rural no Brasil, temos em torno de 30 mil extensionistas. 
O problema é a falta de coordenação. O resultado da desativa-
ção do sistema nacional de extensão rural, no governo Collor de 
Mello, foi uma catástrofe. Está no Congresso a criação da Agên-
cia Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).  
Espera-se, com isso, maior comunicação vertical entre os gover-

nos federal e estadual. Temos uma governança muito clara com 
relação à assistência técnica e extensão rural no Brasil, feita na 
forma tradicional. Esperamos um trabalho à altura do agrone-
gócio brasileiro, que é muito maltratado nessas esferas de atu-
ação direta com o agricultor. Na Embrapa, trabalhamos com 
uma proposta nova de transferência de tecnologia, via web. De-
senvolvemos o sistema chamado WebAgritec, com as recomen-
dações do zoneamento, cultivar, adubação, controle de pragas e 
doenças, apoio de mídia e tecnologia de informática. 

Coordenador

Tradicional e forte, como incentivar mais a agricultura 
familiar e diminuir a burocracia do acesso ao crédito rural?

Fernando Sampaio 

Quando falamos de uma classe média e baixa de pecua-
rista, às vezes, em relação ao tamanho da propriedade, para 
alguns lugares, significa a agricultura familiar com vocação 
natural para pecuária de leite e de cria, por exemplo. Além da 
falta de assistência técnica, na parte de acesso a crédito, é pior 
ainda. Guardo recorte do Estadão, de fevereiro deste ano, so-
bre o fato dos registros de imóveis rurais somarem uma área 
de  600 mil quilômetros acima do tamanho do Brasil . Isso 
corresponde a dois estados de São Paulo. 

O produtor vai ao banco sem comprovar a posse da ter-
ra. Aparece a exigência do cadastro ambiental e a licença 
ambiental. Avesso a rico, o banco cumpre com rigor as nor-
mas na realização de seus negócios, As etapas para cum-
prirem a regularização são longas e burocráticas. E a nossa 
prioridade é fazer o ordenamento territorial. A definição do 
proprietário da terra facilita planejar o mínimo de capaci-
dade de prever e segurança para investir. Como não adianta 
ensinar tecnologia nova, se o sujeito não sabe fazer a conta 
de quando terá o retorno, é fundamental a gestão fazer par-
te dessa transferência de tecnologia.
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as oPorTUnidades e as 
diFicULdades Para o 
aUMenTo da oFerTa
Moderador: William Waack, jornalista

 

debatedores:  

afonso Mamede, presidente da Associação Brasileira de 
Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema)  

carlos Fávaro, presidente da Associação dos Produtores 
de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT)

Jorge Karl, diretor presidente da Cooperativa Agrária Agroindustrial

José ronaldo vilela rezende, sócio e líder de agronegócio da PwC
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Carlos Fávaro

Somos frequentadores assíduos do CBA. Voltamos para o 
Mato Grosso e a cabeça fervilha de assuntos para desenvolver 
o agronegócio no Estado, principalmente quando se fala em in-
fraestrutura e logística, assuntos discutidos e repetidos há alguns 
anos no Brasil. Essa distância dos portos impede o crescimento 
da nossa agricultura estadual. Os projetos não rolam por falta de 
recursos e de gestão. Sabemos da capacidade da iniciativa priva-
da para fazer e acontecer, sem sombra de dúvida. 

O pedágio mais caro é essa deficiência crônica. Perdemos 
competitividade e oportunidade. Entendemos o governo 
federal na execução do seu papel, porém não dá para o li-
cenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBA-
MA) demorar tanto tempo, Por outro lado, merecedor de 
respeito e cidadania, com o pretexto de garantir o bem-estar 
do índio, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) atrapalha 
os empreendimentos. O Tribunal de Contas da União (TCU) 
trabalha na fiscalização dos recursos públicos, mas também 
dificulta ao extremo o desenvolvimento das obras. Enfim, fal-
ta criar uma forma positiva para mudar esse estado de coisas 
e deixar o crescimento da agricultura brasileira sustentável.

Moderador

A frase é a seguinte: “A culpa é dos governos federal 
e estadual”.

Jorge Karl

Quando se fala em gargalo, quem escolheu o logotipo do 
CBA acertou em cheio. Da grande produção nacional, pouco 
se pode escoar. Parte do crescimento econômico do mundo 
nos dá a possibilidade de exportação. Para atender o seu con-
sumo de comida, a China busca a produção brasileira. Vie-
ram a expansão de áreas, o aumento da produção e os ganhos 
de produtividade. Grande parte da ocupação do Cerrado 
aconteceu nos últimos quinze anos.

Poderíamos ter crescido nos últimos anos, mas perdemos 

oportunidades. Superaríamos essas limitações se planejás-
semos a contento o futuro para crescermos. Independente-
mente de qualquer lado partidário, quando falamos sobre os 
governos federal e estadual, com certeza, não há como pou-
pá-los da culpa histórica de não ter feito, quando se podia, 
realizações em termos de infraestrutura e logística. Sentimos 
isso hoje, com os modais de transporte inadequados e caros. 
O custo logístico do produtor brasileiro é cinco a seis vezes 
maior do que o americano e argentino. Poderíamos crescer e 
ganhar mais e retornar isso para a população.

Moderador

Falamos sobre as oportunidades e as dificuldades para o 
aumento da oferta. Então, o pessoal da internet, com partici-
pação ativa, pergunta: qual a solução para o gargalo?

Jorge Karl

Com certeza, necessários e urgentes, os investimentos 
já deveriam ter sido realizados ontem. Vemos como impor-
tantes o maior número possível de privatizações e as PPPs 
regulamentadas e ordenadas, sem risco de monopólio, que 
desprestigia a parte produtiva.

Afonso Mamede

A Sobratema é uma entidade técnica que trabalha conhe-
cimento e informação nas áreas de construção e mineração. 
Tivemos, em junho último, um evento junto com a ABAG. O 
estrangulamento começa no mercado, com o edital de licita-
ção. Isso acontece depois de um ano de lançamento do pla-
no de concessões de rodovias e ferrovias com investimentos 
anunciados no montante de R$ 133 bilhões. Na verdade, era 
só conversa e informação. 

As ferrovias que saem agora do papel não passam pelo Ro-
doanel de São Paulo. Na construção, para não assorear os rios, 
as obras começam de baixo para cima. Os eixos colocados em 
licitação vão de cima para baixo. Então, quando chegar a São 
Paulo, aparecerão os problemas de assoreamento e passagens.

Os preços e os prazos, muitas vezes, são políticos, em 
cima de projetos e estudos preliminares. A partir da licitação, 
vem o primeiro passo para fazer o projeto definitivo. Em se-
gundo lugar, dependentes do poder público, as desapropria-
ções não acontecem no tempo certo e de forma linear. 

Faz parte do TCU o questionamento dos preços e valores or-
çados. A obra, começa, mas falta projeto e dinheiro. A empresa, 
com equipamentos e mão de obra, fica de mãos atadas. Surge, en-
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tão, a pecha dos construtores reivindicarem aumentos de preços. 
A forma mais coerente é acabarmos a obra o mais rápido possível 
e despacharmos. A indústria da construção é aquela que vai em-
bora e o produto fica. Uma obra encarece quanto mais tempo de-
mora. Perde a sociedade, a empresa e o governo. O Ibama possui 2 
mil processos para a liberação, dos quais 590 são de rodovias. Não 
imaginamos o que acontecerá. É um gargalo sem fim.

Moderador

Foram citados três pontos: o TCU, as questões do licen-
ciamento ambiental e a falta de planejamento. É um proble-
ma grave a gestão dos recursos públicos desses projetos?

José Ronaldo Vilela Rezende

Não é novidade nenhuma a falta de estratégia do gover-
no, em termos de execução e acompanhamento do planeja-
mento. Há três anos, o Estado de Mato Grosso estocou milho 
a céu aberto. A novela continua a se repetir. Naquela época, 
evoluímos para uma usina de etanol flex, com a moagem de 
cana e milho, mas caminhamos pouco nisso. No que tange ao 
incremento de oferta de produtos – desde a cana, na usina, o 
leite no laticínio, o boi no frigorífico, apesar das tecnologias 
disponíveis –, questiono também se temos boa gestão agrícola. 

Moderador

Você está sendo diplomático quando questiona o povo?

José Ronaldo Vilela Rezende

Chegaremos a um ponto de aumento da produtividade com 
a boa gestão agrícola. Peguemos o exemplo do planejamento 
agrícola de uma usina de álcool e açúcar, com a descrição do 
plantio, cultivo e colheita. Falta gestão em termos de certificar se 
fizemos a análise de solo e controlamos se o nutriente foi distri-
buído adequadamente entre os talhões. Isso serve para os outros 
setores. Quando se coloca esse processo, enfrentamos os obstá-
culos colocados pelas pessoas que não querem muito controle, 
pois acham aquilo burocrático e instrumento de desconfiança.

Moderador

Tenho a sensação de o público ter encontrado a expec-
tativa dessas apresentações com a falta de gestão, a burocra-

tização dos processos, os marcos regulatórios e a enorme 
insegurança jurídica. Outros setores da economia brasileira 
provavelmente fariam colocações semelhantes. Então, quais 
obras melhorariam a sua situação?

Carlos Fávaro

Não é uma obra só. A oferta do Centro-Oeste brasileiro, 
na realidade, rodeia os portos do Sul e Sudeste, com garga-
los para passar. Isso tira a competitividade dos exportadores 
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Temos solução para o problema. A nossa vocação é expor-
tar pelos portos do Arco Norte. As obras como a BR-163 e 
a FIOL ajudarão bastante. Temos a dádiva divina dos rios 
navegáveis no centro geográfico da produção brasileira, mas 
não explorados para navegação. O mundo inteiro faz isso. É 
eficiente, mais barato e poupa vidas, mas desperdiçamos este 
modal. Não dá mais para deixar essa discussão de lado. 

Afonso Mamede

Num país continental como o Brasil, uma obra só é prati-
camente impossível de atender toda a demanda existente. A  
hidrovia Teles Pires-Tapajós, para a soja sair por Santarém, 
seria uma iniciativa mais rápida a ser feita. O problema sé-
rio é a licitação e construção de uma hidrelétrica estarem no 
âmbito do Ministério de Minas e Energia (MME) e os rios no 
Ministério de Transporte (MT). Então, nem sempre se cons-
trói a eclusa para poder tornar o rio navegável. 

Em Tucuruí, foi feito o barramento para a geração de ener-
gia elétrica, com a proposta de mais de vinte anos para a cons-
trução da hidrovia. Ainda assim, não se pode usá-la porque 
precisa-se da derrocagem do Pedral do Lourenço, em Marabá. 
É um total descaso, apesar desse governo, pelo menos nos últi-
mos dez anos, ter se proposto a falar do assunto ‘infraestrutura 
e logística’. Colocamos uma posição de governo para os em-
preendimentos acontecerem na velocidade exigida pelo povo 
brasileiro e o crescimento econômico.
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Jorge Karl

Quando se falava que o Brasil seria o país do futuro, e esse 
tempo chegou, o pessoal esquecia a necessidade de investir em 
infraestrutura e logística. Se tivéssemos o direito a escolher uma 
obra prioritária, pelo tamanho do do Brasil, seria impossível. O 
Plano Nacional de Logística Integrada é uma saída bastante in-
teressante e importante. Mas, isso leva tempo e demora. Se tudo 
acontecer como está planejado hoje, ainda assim teremos quase 
dez anos sem a logística funcionar. Esse é o maior problema. No 
Paraná, recebemos a notícia recente e bem-vinda da ferrovia que 
ligaria Maracaju a Paranaguá. Na verdade, com esse gargalo tão 
grande de logística no Brasil, qualquer obra ajuda.

Moderador

Armazenar grãos em propriedades rurais seria uma alter-
nativa para reduzir o gargalo?

Jorge Karl

Concordo em parte. A armazenagem de outros países 
em nível de fazenda, principalmente Canadá e Estados Uni-
dos, é muito acima do Brasil. As condições também são di-
ferentes. Lá, o grão é colhido bastante seco e armazenado 
sem fazer a pré-limpeza. As estruturas são menos dispen-
diosas e não exigem uma estrutura de secagem. Aqui, co-
lhemos com umidade. 

No pacote do Plano Safra 2013/14, foi anunciada uma li-
nha de crédito estimulante para armazenagem. Rapidamen-
te, os preços dos bens para esses investimentos aumentaram. 
É preciso também olhar a questão de escala. Esses investi-
mentos não é para qualquer propriedade pequena ou média. 
As cooperativas têm um papel importante, pois centralizam 
a recepção da colheita. Há muito espaço para elas crescerem 
no Centro-Oeste brasileiro.

Carlos Fávaro

Nos últimos tempos, a tonelada do frete de Cascavel a Pa-
ranaguá aumentou de R$ 70 para R$ 80. Porém, de Sorriso 
a Paranaguá, o incremento passou de R$ 190 para R$ 270 a 
tonelada. Então, com certeza, nesses momentos de pico de 
safra, a armazenagem perto ou na propriedade sempre ajuda.

Grande parte das nossas reservas cambiais é oriunda do 
superávit da balança comercial proporcionado pelo agrone-
gócio. É um argumento forte para o Governo ponderar. A ad-
ministração pública precisa ter coragem para quebrar mitos 
e barreiras na sua burocracia. Outros países tomam medidas 
de forma mais rápida, sem tanto rigor nas aprovações am-
bientais e nos marcos regulatórios.

 
Jorge Karl

É importante os governantes usarem o bom senso para 
consultarem a população porque não dá para fazer eleição e 
plebiscito para tudo. A sociedade organizada, por meio das 
associações, federações, representações ou mesmo coopera-
tivas, os nossos sistemas estaduais e a Organização das Co-
operativas Brasileiras (OCB), quando o governo planejar e 
investir, devem ser consultadas.

A estratégia é para aproveitar o recurso humano com co-
nhecimento e capacidade existente no Brasil. Os governantes 
não podem sempre apenas pensar na reeleição seguinte. Es-
sas questões de logística resolvem-se em cima de prancheta e 
planilha, fora do palanque. No novo Código Florestal, sem a 
devida consulta, a tecnologia ficou em segundo plano. Mes-
mo jovem, o Brasil busca tomar e achar o seu rumo. Nós, do 
agronegócio, acreditamos bastante no futuro do nosso País.

Moderador

A pergunta jornalística antiga fica entre ‘o que gostariam 
que acontecesse?’ e ‘o que irá acontecer?’. No próximo ano, 
repetiremos essa conversa?

José Ronaldo Vilela Rezende

Mesmo se o tema do 13º CBA for outro, não podemos ter 
dúvida de que o problema da logística não estará resolvido. 
Nem entramos nos aspectos específicos desta questão nas ca-
deias produtivas, de como tirar o leite e o gado da fazenda... 
Isso é outra história e merece um dia de congresso.

Afonso Mamede

Devemos desenvolver uma pauta. Para gerir o Brasil, os 
candidatos com posicionamento em conformidade com o 
desejo da sociedade organizada começam em vantagem. De 
qualquer forma, sinto dizer, estaremos aqui com o problema 
do gargalo logístico. Não se faz obras dessa grandeza em um 
ano. Continuaremos nessa tecla por bom tempo, mesmo se 
começarmos a trabalhar direito a partir de agora.

Jorge Karl

A infraestrutura e a logística não se resolvem em questão 
de meses, mas no decorrer de anos. Com certeza, voltaremos 
a falar disso. A estimativa para a próxima safra é de cresci-
mento na área de plantio. Na produtividade, também pode 
haver acréscimo. Então, com certeza, esse assunto continuará 
na mesa de discussão.
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PoLÍTicas essenciais 
Para aTender o 
aUMenTo da oFerTa
Moderador: William Waack, jornalista

debatedores:  

alysson Paolinelli, presidente da Associação Brasileira 
dos Produtores de Milho (ABRAMILHO)

duarte nogueira, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária 

renato casali Pavan, presidente da Macrologística

roberto rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
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Moderador

Essas palavras iniciais foram interessantes. O ponto não é 
pensar no Governo e, sim, em nós. A questão é colocada em 
termos bem candentes. Somos desorganizados e acostuma-
mos a sofrer. Fazem conosco de tudo, inclusive o Plano Real. 
É isso mesmo?

Duarte Nogueira

Gosto de ler alguns tipos de livros. Primeiro, de história, 
cuja leitura ajuda a olhar o futuro e antecipar certos fatos 
que certamente irão ocorrer. E olha que o ex-ministro da 
Fazenda Pedro Malan costumava falar sobre a imprevisibi-
lidade do passado no Brasil; segundo, de guerra, pois mos-
tram a natureza humana na mais aflorada plenitude do seu 
comportamento humano; terceiro, de biografias, porque o 
sucesso deixa vestígios. 

Nesses dezenove anos de Plano Real, o Brasil passou a 
ter organização. Estabelecemos o tripé da economia: res-
ponsabilidade fiscal, câmbio flutuante e meta de inflação. 
Em tese, conseguimos prosperar um pouco mais nos úl-
timos dez anos. Chegamos a ter uma espécie de dispensa 
cheia para facilitar o trabalho do cozinheiro; e, agora, quero 
ver como fazer comida com a dispensa vazia, para o bata-
lhão de pessoas dos dias correntes. 

O Congresso da ABAG de 2003 tinha como lema: “Re-
alismo com otimismo”. Passaram-se dez anos. Na época, o 
Roberto Rodrigues era ministro do MAPA e eu, secretário da 
Agricultura do Estado de São Paulo. O ambiente era aquele, 
bem diferente do contexto atual, de realismo, mas sem en-
trar no pessimismo. Democracia não é apenas poder votar e 
ser votado. Hoje, o governo requer estruturas eficientes, com 
planejamento, meta e prazo de cumprimento. O instrumento 
público deve ser utilizado dentro do interesse do País, sem a 
intenção de ficar indefinidamente no poder. 

Não adianta só seguir a máxima do Santo Agostinho, de 
praticar o bem para o mal não entrar. O bem é a eficiência, a 
transparência e a sinceridade, com boas práticas de conduta 
da máquina pública; o mal está na ineficiência, a sonegação 
de informações e a maquiagem das contas. 

Este CBA tenta buscar e levar adiante algumas discussões. 
Não seria suficiente elaborar uma carta para encaminhar al-
guma demanda para as estruturas governamentais. Como 

Alysson Paolinelli 

Povos sofredores de fome, agrura e guerra costumam 
ser mais cuidadosos quando o assunto é a segurança ali-
mentar. No Brasil, chegamos ao esgotamento pleno da po-
lítica pública para a agricultura nos anos 80. Tínhamos a 
chamada conta movimento, no Banco do Brasil, que con-
tabilizava os recursos aplicados no crédito rural, inclusive 
aqueles empréstimos a juros reais subsidiados (abaixo da 
taxa de inflação). Com a crise econômica de 1982 e 1983, 
como essa operação era vultosa e incontrolável, o Governo 
tomou a decisão pela sua extinção.

Vieram depois os planos de congelamento de preços e sa-
lários para domar uma persistente e alta inflação. Foram seis: 
Cruzado, em 1986; Bresser, em 1987; Verão, em 1989; Color 
I, em 1990; e Color II, em 1991. Vivíamos em hiperinflação, 
com uma brutal descapitalização da agricultura. Ficamos 
praticamente quase dez anos nessa situação desesperadora. 
Em 1994, tivemos o Plano Real, que amarrou nos produtores 
duas cabaças (uma nos pés e outra no pescoço), para depois 
jogá-los no rio e ver se podia salvá-los. Enquanto o câmbio 
recebeu uma âncora de R$ 1,00 por dólar, a taxa de juros da 
SELIC chegou próximo de 40% ao ano. Muitos não consegui-
ram sobreviver nesse processo duro. 

Desde lá, acostumados a sofrer, parece que ficamos muito 
fortes e calejados. A pessoa deixa de sentir a dor nesse estado. 
Não é possível vivermos assim num país com a agricultura do 
tamanho do nosso. O crédito, hoje, está na mão do sistema 
financeiro, que consulta o cadastro econômico do produtor 
para operacionalizar o crédito com menor risco. Quanto ao 
seguro rural, somos um verdadeiro paraíso para executá-lo, 
mas ainda não o fazemos. 

Na Lei agrícola nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, entre 
os objetivos da política agrícola, estava o seguro rural. De-
pois, com a Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, foi 
criado o incentivo financeiro ao produtor rural, ao estabele-
cer os regulamentos gerais e as atribuições dos entes públicos 
para o bom andamento do Programa de Subvenção ao Prê-
mio do Seguro Rural. Aprovado em agosto de 2010, o Fundo 
de Catástrofe, até agora, não foi regulamentado. Com tudo 
isso, a agricultura continua à mercê da chuva, seca, enchente, 
dentre outros, sem solução para os nossos problemas impre-
vistos da quebra de safras.

Sabemos que o cumprimento ou não de uma política pú-
blica depende da nossa capacidade de organização para exi-
gir ou é o reverso da inoperância de não reivindicar. Quero 
dizer que esse nosso esforço somente valerá a pena quando 
formos para a frente das mobilizações e dissermos que a agri-
cultura também existe.



12º Congresso Brasileiro do agronegóCio • AbAg 201336

disse o Ministro Alysson, teremos mais repercussão e reverbe-
ração na prática se conseguirmos ganhar as ruas e conseguirmos 
mais adeptos a esse tipo de conduta na administração pública. 
Isso demanda boas informações. Uma das questões sérias do 
Custo Brasil é a deficiência crônica da infraestrutura e logística. 

Depois da Constituição de 1988, tivemos a aplicação 
dos planos decenais de planejamento. A cada quatro anos, 
o plano plurianual é analisado e aprovado pelo Congresso 
Nacional. Neste segundo semestre, votaremos a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO). Então, tudo isso é feito, mas 
o planejamento público não é executado. O nível de aderên-
cia entre o plano aprovado em lei e o cumprido na prática é 
muito pequeno, como, por exemplo, o fato de o Governo ter 
deixado de aplicar R$ 30 bilhões orçados na Saúde. 

Temos a falta de interesse da iniciativa privada nos inves-
timento por diversos motivos. Faltam marcos regulatórios 
mais confiáveis. Nos projetos, as taxas internas de retorno 
estabelecidas para viabilizar os investimentos privados não 
remuneram o capital privado. Vêm o peso e a morosida-
de da máquina burocrática. E ainda há o viés ideológico de 
repúdio à participação do recurso privado na melhoria da 
infraestrutura do País.

Moderador

Então, a discussão não é das políticas públicas, mas, sim, 
de como o setor deve ser protagonista e organizado diante da 
grave deficiência impedidora do seu desenvolvimento?

Renato Casali Pavan

Primeiro, é importante acabar essa situação de várias em-
presas e ministérios com interferências na área de transporte. 
A EPL foi criada para cuidar do planejamento estratégico do 
sistema de transporte, mas assumiu o poder de centralizar as 
decisões do Governo, com a responsabilidade de cuidar da 
interlocução com os investidores e viabilizar as concessões. 
Se precisarmos de dados, com o desmanche feito no Ministé-
rio dos Transportes (MT), não se sabe quem manda. A força 
da EPL supera a do MT. Grande construtor das obras do Go-
verno, o DNIT não é considerado suficiente. Então, se cria 
a Empresa Brasileira de Hidrovias para fazer as barragens, 
sendo a VALEC transformada em empresa ferroviária. Essas 
mudanças acontecem sem um plano de reforma do Estado.

O armazém ao nível de fazenda, como é o início de um 
processo sistêmico de logística, envolve uma política inter-
ministerial. O Brasil produz 180 milhões de toneladas e con-
ta com capacidade de estocagem para 140 milhões. Então, 
calcular o déficit em 40 milhões constitui um equívoco. Se 
a capacidade de estocagem nas fazendas é de 30 milhões, o 
déficit é de 150 milhões. Tomando R$ 400 como a média da 
tonelada de grão, isso significa a cifra de R$ 60 bilhões. Em 
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dez anos, poderemos resolver esse problema, se a Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Casa Civil montar o 
planejamento estratégico de infraestrutura. Enquanto isso, a 
curto prazo, a situação pode até piorar.

Moderador

Recebemos a seguinte pergunta: o problema é a política, 
os políticos e a politicagem? 

Roberto Rodrigues

Se não nos organizarmos e comunicarmos adequada-
mente, não faremos o lobby legítimo. Apenas alimentaremos 
a ignorância incapaz de tomar providência. Aliás, quando ela 
toma, é errada, porque, normalmente, é cercada de radicalis-
mo ideológico. Os filhos desse casamento são o preconceito 
e a incompetência, com o risco de aparecer a corrupção. Não 
podemos deixar isso acontecer. 

Moderador

A questão colocada na internet é sobre as vantagens e 
desvantagens quando misturamos a liderança das organiza-
ções com política partidária. 

Duarte Nogueira

Do Plano Real para cá, houve uma prosperidade no Brasil. 
Milhões de famílias ascenderam o consumo, educação e saú-

de. Essa mudança não foi proporcional na qualidade da gestão 
do setor público. Não houve reformas para que os impostos 
fossem cobrados, simplificados e colocados com eficiência a 
serviço da segurança, saúde, educação, transporte, etc. 

Como a dispensa acabou e não foi reabastecida, a popula-
ção mostrou seu descontentamento contra o Estado, jornalis-
tas, mídias, sindicatos, etc. O alvo é a estrutura mandante no 
País. Mudamos o patamar de exercício da cidadania. Na visão 
colonial da atividade cidadã, o Estado sempre vinha de forma 
paternalista para resolver o problema. Agora, a população foi 
para as ruas, sem lideranças e convocação institucional, mas 
com mobilização horizontal, sobretudo dos veículos das re-
des sociais. O Brasil acordou para outro momento. Tomara 
que a nossa placa do agronegócio, do planejamento da logís-
tica e infraestrutura, esteja lá também. 

Alysson Paolinelli

Os planos econômicos não resolveram os problemas do 
País, mas obrigaram alguns governantes a ser sérios. Fora dis-
so, o País está descontrolado, com déficit público e gastança 
desenfreada. A renda está no setor produtivo agrícola, com 
grandes saldos em sua balança comercial. Devemos acordar, 
sem ficar à espera de soluções governamentais; muitas vezes, 
elas não chegam. 

Por isso, com participação, precisamos exigir em praça 
pública. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro), que implantamos em 1974, para proteger a renda 
do produtor contra sinistros, simplesmente acabou com os 
seguidos planos econômicos. Conversamos diversas vezes 
com as entidades das cadeias produtivas do agronegócio. To-
das concordam que o maior problema chama-se seguro ru-
ral. Nossa área assegurada para a safra 2013/14, se se cumprir 
a meta do plano de subvenção, não passará de 15% da área 
plantada. É muito pouco. A ABAG conhece nosso projeto e 
sabe como executá-lo. Se realizado, contribuiremos para a 
solução de um grande problema da agricultura brasileira.
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Moderador

O pessoal fala que há força de organização no agronegó-
cio. O que falta? 

Roberto Rodrigues

Nos anos 80, vivíamos a iminência constituinte muito 
mal posta, sem o caminho do meio, inclusive pela ignorância 
sobre o que era uma constituição. As entidades de classe bus-
caram uma organização informal entre Alysson Paolinelli, 
presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), Flávio Teles de Menezes, presidente da Socie-
dade Rural Brasileira (SRB), e eu mesmo, como presidente 
da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Monta-
mos a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, com setenta 
e duas instituições dos mais diferentes segmentos produtivos. 
Funcionamos sem presidente, estatuto, sede e orçamento. 
Elaboramos e divulgamos vários artigos ligados à agricul-
tura. A origem da ABAG veio posteriormente, na esteira da 
formalização da Frente Ampla. 

Moderador

A ABAG deveria investir mais em marketing e menos no 
setor político partidário? 

Roberto Rodrigues

Apesar de falarmos tantas vezes nisso, ainda tenho dúvi-
das. Fizemos um CBA dedicado especialmente à comunica-
ção. Na descoberta do Brasil, Pero Vaz de Caminha, na sua 
carta ao rei de Portugal, escrevia que, nesta terra, se plantan-
do tudo dá. Depois, Monteiro Lobato e Maurício de Souza 
criaram, respectivamente, as figuras do Jeca Tatu e do Chico 
Bento. Nada disso contribuiu para a imagem da agricultura. 
Só mudaremos esse estado de coisas com comunicação. Ten-
tamos o programa Sou Agro, mas não funcionou. 

Duarte Nogueira

A Frente Ampla da Agricultura reuniu setenta e duas ins-
tituições, que, se bem constituídas, levam à condução eficiente 
das suas tarefas independentemente dos condutores do momen-
to. O livro “Democracia da América”, escrito pelo historiador e 
pensador francês Alexis de Tocqueville, mostra o enraizamento 
da solidez das instituições americanas fundadas pelos peregri-
nos para a construção de um novo país, onde eles morariam 
com suas famílias em cima de bases constitucionais, desde 1776. 
Lá, não houve essa visão extrativista da nossa colonização.

Exercitamos a democracia em continuidade desde 1988. 
É pouco tempo. Temos de ter o foco na comunicação para de-
fender a qualidade e a importância da contribuição do agro 
em benefício do País. Como político, o meu principal adver-
sário não é o partido A ou B, mas, sim, a falta de credibilidade 
nos políticos e em muitas instituições brasileiras. Precisamos 
de valores, princípios e condutas de boas práticas.

Moderador

Como única nota pessoal, acho que não dá para fazer po-
lítica sem partido político. Recebemos duas sugestões. Uma 
para pressionar Governo a reduzir o número de ministérios 
de trinta e nove para onze; a outra para fortalecer as câmaras 
setoriais do MAPA.

Renato Casali Pavan

Em 1963 assumi a presidência da Cooperativa dos Cafei-
cultores do Norte do Paraná. Em diferentes épocas, trabalhei 
com o ministro da Fazenda Dilson Funaro e, no MAPA, com 
o ministro Iris Rezende. Mesmo depois de tantos anos, a his-
tória é sempre a mesma: a agricultura não tem poder político 
de fazer valer as suas necessidades financeiras.  Aprova-se 
um plano de safra com determinado valor, mas, depois, falta 
dinheiro para levar adiante a empreitada. 

Unidos, precisamos encontrar uma maneira para for-
talecer politicamente o agronegócio brasileiro, diante de 
toda a sua pujança e crescimento. É um desafio virar esse 
jogo. Existe um número acentuado de deputados e sena-
dores para apresentarmos uma proposta firme, estudada 
e embasada. Não tenho dúvida nenhuma de que essa será 
a primeira mudança que conquistaremos a nível nacio-
nal. Temos de encontrar uma maneira de não só falar, 
mas de agir e fazer. 

Moderador

Um internauta sugere se não seria o momento político de 
questionar o enfraquecimento da capacidade de investimen-
to da indústria e da agricultura devido a impostos e juros, 
como uma bandeira a ser adotada pelo setor. 

Alysson Paolinelli

Quando começou a Constituinte, no final dos anos 80, 
éramos 570 constituintes. Descobrimos que mais da metade 
aprovaria a Constituinte representativa de um parlamentaris-
mo. Agrupamos as ideologias de esquerda, centro e direita, 
porque estávamos convencidos que uma boa estrutura parla-
mentarista convinha ao Brasil. Discutimos isso várias vezes. 
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Trouxemos os melhores especialistas do mundo para apre-
sentar os modelos de parlamentarismo. 

Bem preparados, começamos a votar a Constituinte. 
Quando votamos o voto distrital, de que agora se fala, a rejei-
ção foi enorme, apesar de ser, no meu entendimento, a forma 
mais clara e transparente de representação no Congresso Na-
cional. Essa é a grande pedra mágica dos Estados Unidos da 
América do Norte. Eleitos pelo voto distrital, os deputados 
americanos não votam contra o interesse de sua base. No seu 
primeiro mandato, com imponência, o presidente Obama 
tentou e não conseguiu reduzir o subsídio agrícola, porque 
não contou com o apoio dos políticos com base no campo.

Como faremos a reforma política no Brasil com quarenta 
e dois partidos? Se vamos para as ruas, é porque não temos 
o berço natural das nossas reivindicações e a representação 
política. Esse é o grande drama que vivemos. Ou vamos jun-
tos com os nossos jovens para as praças públicas exigir as 
reformas que precisamos, ou sucumbiremos. 

Renato Casali Pavan

O momento é muito importante. A questão é o melhor 
caminho para atingirmos o nosso objetivo. A ABAG deve 
contribuir. Temos de pensar qual reforma queremos, de 
modo a formular uma proposta para realmente ser levada à 
área política e empresarial. O agronegócio é uma força muito 
grande. Essa é a minha sugestão. 

Roberto Rodrigues

Este é o 12º CBA. Se pegarmos os anais de cada um deles, 
chegaremos à evidência de serem todos iguais, com a repeti-

ção das mesmas críticas, queixas e mea culpa, sem definirmos 
responsabilidades e tomarmos providência. Passa um tempo, 
esquecemos o CBA e caímos nos problemas domésticos. Er-
ramos quando ficamos na repetição do porquê o Governo 
não fazer, o seguro não andar e a reforma política não sair. 
Todas as pessoas aqui tem clareza do diagnóstico sobre a es-
trutura logística, a política de renda, a negociação comercial, 
a defesa sanitária e a institucionalidade do País com quatro 
ministérios envolvidos com as questões da agricultura.

Alguma coisa está errada na gênese das nossas discussões. 
Tenho ido a muitos congressos sobre segurança alimentar pelo 
mundo afora. Todos começam iguais: como em 2050 seremos 
9 bilhões de pessoas, teremos de dobrar a produção de alimen-
to, etc. Para fazer isso, não podemos derrubar árvore, nem 
usar a água. As máquinas agrícolas emitem CO2 e provocam o 
aquecimento global. Os organismos geneticamente modifica-
dos são perigosos. Como não saímos do lugar, o discurso não 
fecha. Falta liderança no mundo, como os pronunciamentos 
interessantes do Papa católico, o argentino Francisco.

Precisamos mudar um pouco esse cenário nosso. Talvez, 
o próximo ano seja ideal. Não seria o caso da ABAG chamar 
e dizer para os candidatos o que eles devem ou não fazer. É 
o momento de propormos, como fizemos na Constituinte, 
uma agenda de termos. O candidato de qualquer partido só 
será votado se assinar um documento, registrado em cartó-
rio, comprometendo-se a cumpri-lo.

Moderador

Como profissional de comunicação, é difícil ficar fora 
disso. A colocação vai além do agronegócio, pois é fun-
damental para a sociedade brasileira. Estive em Buenos 
Aires para fazer uma reportagem sobre o Papa Francisco. 
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Como pode um país como a Argentina, que poderia ali-
mentar facilmente 300 milhões de pessoas, ter gente em 
estado de subnutrição? Sem deixar de admitir isso, o Papa 
coloca o aspecto da organização política e reconhece não 
se tratar de um problema de economia. Então, diante dos 
novos acontecimentos, quem é o líder mundial de expres-
são neste momento e quem ganha a próxima eleição pre-
sidencial no Brasil?

Duarte Nogueira

Cabe fazer uma análise mais acurada, mas, para ser 
bem objetivo, Marina Silva sai na frente, porque se expôs 
mais entre os atuais presidenciáveis, além da presidente da 
República candidata à reeleição. Como candidata à presi-
dente da República na última eleição, ela foi o desagua-
douro daquele que não queria escolher nem os candidatos 
do PT, nem o do PSDB. Teve projeção, fez campanha e é 
o recall; agora, coloca-se numa melhor posição, embora 
muita água vá rolar. 

Pegarei o gancho nessa palavra “agenda”. A agricultura 
atravessa momentos de euforia e de depressão, de acordo 
com as variáveis sob o nosso controle ou não. Vivemos 
um momento fora do eixo do otimismo e não tão anima-
dor. Sabemos que o barco é reparado no momento das tor-
mentas. Dizemos isso porque as instituições públicas não 
agem; elas reagem. Daí a necessidade de termos uma agen-
da com pressão, proativa e de expressão contundente, com 
intensidade. Fazê-la permanentemente sem dar trégua. 

Os conselhos de administração e de acionistas são os 
principais órgãos para cobrar resultado nas empresas da 
iniciativa privada. Os cidadãos brasileiros deveriam orga-
nizar-se melhor para cumprir esse papel. Essa mobiliza-
ção das massas nas ruas possui um pouco disso, porém de 
maneira difusa, horizontal e meio anárquica. O meu filho 
foi às manifestações. Perguntei a ele: quais são as reivindi-
cações? Entendi que são várias coisas: uma somatória de 
incapacidades de qualidades, em especial nos serviços pú-
blicos, em desencontro às expectativas das pessoas. Então, 
queremos que o futuro governo do País venha sentar com 
a gente para assumir compromissos entre os que irão apre-
sentar-se com os diferentes partidos. É a hora de criarmos 
instrumentos de comprometimento com a promessa feita. 

Moderador

Qual será a nossa conversa no próximo ano? 

Renato Casali Pavan

Todos sabem do projeto da BR 163, com prazo prati-
camente definido. Sai de Mato Grosso e vai para Vila do 

Conde e Santarém. O General Freixo, em recente reunião, 
garantiu o funcionamento provisório de uma parte da 
estrada, sendo que, em 2015, com certeza, estará funcio-
nando. Isso diminuirá a pressão nos portos de Santos e 
Paranaguá em quase 10 milhões de toneladas Quer dizer, 
estaremos aqui mais tranquilos ou no pior dos mundos, 
porque a safra aumentará. Com as ferrovias e rodovias, 
não acontecerá absolutamente nada. Com a ação grande 
das lideranças da ABAG e da Aprosoja, mostraremos ao 
produtor a importância de um silo-fazenda, no começo 
do sistema de logística. Assim, espero estar mais otimista 
do que estou hoje. 

Roberto Rodrigues

Acabo de chegar da Argentina. É uma nação inspi-
radora, com músicas interessantíssimas. Tem um tango 
chamado Cambalache, que diz: “Siglo veinte, cambalache, 
problemático y febril, lo mismo ser un burro que un gran 
profesor!”. Há outro, chamado Garufa, em que a mãe diz: 
“Sei que sos un bandido, porque vieron otra noche en el 
Parque Japons”. 

E, também, há o Cuesta Abajo, composto pelo uru-
guaio Carlos Gardel e o brasileiro Lepera, que na primeira 
estrofe fala “Si arrastré por este mundo La verguenza de 
haber sido El dolor de ya no ser Bajo el ala del”. Quer dizer, 
somos alguma coisa e estamos juntos, caso contrário não 
estaríamos aqui hoje. Então, temos de fazer, hoje, o que 
precisa ser feito, porque, se nós não formos mais, chorare-
mos de vergonha por não ter feito. O desafio é construir e 
colocar uma agenda à prova, mas não como fizemos várias 
vezes no passado: chamamos os candidatos, fizemos pro-
postas e perguntamos o que achavam. Ninguém respon-
deu. Então, é o seguinte: assinará ou não o compromisso.

Moderador

Foi com este tango que ilustrei a matéria do Papa: a ver-
gonha de não ser o que já foi, chorar pelo tempo que não 
volta mais...

Roberto Rodrigues

A primeira estrofe é exatamente isso: Cuesta Abajo Ro-
berto Goyeneche Si arrastré por este mundo La verguenza de 
haber sido El dolor de ya no ser Bajo el ala del “Si arrastré por 
este mundo, La verguenza de haber sido, El dolor de ya no ser”. 

Moderador

Essas questões são muito ricas. Muito obrigado.



Luiz Carlos Corrêa Carvalho

O ministro Alysson Paolinell lembrou-se de 1973. Home-
nagear a Embrapa sem fazer a citação dele não faz o menor 
sentido. Na época, o Brasil vivia o auge do milagre econômico. 
Tínhamos um crescimento do PIB acima de 12%, bem dis-
tinto das nossas preocupações destes dias. Mas, no campo, a 
situação era difícil, pois tínhamos tecnologia importada do 
hemisfério Norte, adaptada nas condições do mundo tropical, 
completamente diferente. Além disso, faltava grande massa 
cinzenta para, de fato, desenvolver a agropecuária nacional. 

Com a criação da Embrapa, o jogo realmente começou a 
ser invertido, de uma forma extraordinária. Os investimentos 
foram feitos, técnicos foram formados e os resultados já apare-
ceram nos anos 80. Rapidamente, o Brasil deixa a condição de 
importador de alimentos e começa a se tornar um dos maiores 
produtores mundiais de grãos, carnes, café, cana, laranja e ou-
tros produtos. As curvas dos gráficos apresentados neste 12º 
CBA mostraram nitidamente o significado dessa estratégia. 

Também falamos sobre a falta de se fazer e ter uma es-
tratégia. Referência em inovação tecnológica e formação de 
pesquisadores de primeira linha, a Embrapa não apenas de-
senvolveu variedades, mas aprimorou a qualidade do conhe-

cimento do agronegócio. Portanto, como órgão de assessoria 
com base na Ciência e Pesquisa, a entidade é uma peça chave. 

Hoje, quando pensamos no domínio do cerrado e no sis-
tema de plantio direto, damos o passo adiante na agricultura 
tropical, com a técnica inovadora da integração lavoura-pe-
cuária-floresta. Além de uma extraordinária revolução, sig-
nifica a elaboração de estratégia. Desenvolveremos em con-
junto três atividades importantes e diferentes, dentro de uma 
mesma propriedade. O modelo requer consultorias técnicas 
e apoio dos sistemas cooperativistas. Assim, pelas suas con-
quistas e contribuições, a ABAG tem a satisfação de prestar 
esta homenagem especial à Embrapa. 

Maurício Antônio Lopes

Este congresso qualificado contribui para o Brasil debater 
as grandes questões do agro nacional. Mais do que um evento, 
mostra-se como uma plataforma ao ajudar nossa agropecuária 
a conquistar maior articulação e sintonia, de modo a constituir 
agendas de endereço extremamente importantes. Somos um 
país grande, diverso e complexo. Por consequência, a sua agri-
cultura é também grande, diversa e complexa. Mas, o lado bom 
é que o Brasil resolveu tratar esse desafio com consciência, ao ser 
capaz de investir na capacitação de instituições e pessoas, para se 
tornar líder do agro do cinturão tropical do globo. 

A Embrapa, as organizações estaduais de pesquisa, as uni-
versidades, o setor produtivo, os agricultores extremamente 
empreendedores, dentre outros, estão na base dessa revolução. 
É importante também lembrar as entidades de classe, cujo pa-
pel é extremamente importante nessa construção. A ABAG 
oferece uma grande contribuição para que se possa unir, no 
Brasil, o saber empresarial e o saber da Ciência e Tecnologia. 

Então, é gratificante ver a Embrapa, com seus quarenta 
anos de trajetória, e a ABAG, com seus vinte anos de trajetó-
ria, estar juntas nessa grande parceria e sintonia. Sentimo-nos 
extremamente honrados e orgulhosos com essa homenagem 
da ABAG. Em nome de todos os que fazem a Embrapa, agra-
decemos pelo apoio e incentivo que dá não só à nossa insti-
tuição, mas à toda pesquisa agropecuária brasileira.
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hoMenagens
eMPresa BrasiLeira de PesqUisa agroPecUÁria, 
eMBraPa 
QUAREnTA AnOS DE COnTRIBUIçãO à PESQUISA, InOVAçãO E 
DESEnVOLVIMEnTO DO AGROnEGóCIO BRASILEIRO
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Alysson Paolinelli

É uma emoção muito forte. Tenho testado a sobrevivên-
cia do meu bronze. O Alfredo é meu irmão, foi até meu alu-
no, mas, sobretudo, meu mestre. É um desses companheiros 
de dedicação, trabalho, seriedade e competência. Ajudou a 
Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL) a renascer. 
Passamos um ano e quase meio sem receber salário. Não tí-
nhamos onde buscar a remuneração dos professores. Avali-
závamos títulos e colocávamos no mercado, para fornecer o 
alimento àqueles que trabalhavam e não tinham como rece-
ber. Essa era a situação no começo dos anos 60. 

Batalhador exemplar, o seu Departamento de Solos cres-
ceu independente da escola. Montou uma equipe que é consi-
derada uma das mais eficientes equipes na área de fertilidade. 
Quando fomos para a aventura de levar a agricultura para o 
cerrado, no Brasil Central, eles não me deixaram fazer bestei-
ra não. Se a ESAL ressuscitou, com classificação e avaliações 
distintas por órgãos governamentais, precisamos citar batalha-
dores como o professor Alfredo. Tentaram tirá-lo, mas ele não 
saiu! Deixou o exemplo de uma dedicação. 

É um esportista e vencedor, que trouxe para a sua profis-
são a capacidade de competir. Nessa caminhada, ele passou a 
construir e merecer a homenagem que a ABAG lhe presta. Só 
tenho a dizer que Alfredo é um desses companheiros, amigos 
e colegas, que fez o Brasil crescer. 

Alfredo Scheid Lopes

Existem momentos, como este, em que a emoção é tão for-
te que nos obriga a um esforço fora do comum para podermos 
manter nosso equilíbrio em gestos e palavras. O nosso caso, 
em particular, torna-se ainda mais difícil por sermos de tem-
peramento extremamente emotivo por natureza. Entretanto, 
ao agradecermos esta homenagem, que muito nos honra, não 
poderíamos nos furtar de, mesmo com receio de sermos traídos 
pela emoção, externar o nosso sentimento de agradecimento e 
de honra de estarmos juntos com esses dois ícones da agricultu-
ra brasileira, já agraciados com o Prêmio Norman Borlaug: Dr. 
Eliseu Roberto de Andrade Alves e o Sr. Herbert Bartz. Nesse 
ponto, gostaríamos de reforçar a nossa profissão de fé. 

Acreditamos defender com todas as nossas forças o aumento 
da produtividade da agricultura via utilização de tecnologias sus-
tentáveis. Essa é uma das únicas alternativas para o homem do 
campo manter-se em suas atividades e a produção de alimentos, 
fibras e energia alternativa no País atingir os níveis adequados. 

Acreditamos tomar por bandeira que o aumento da pro-
dutividade na agricultura constituiu-se de um poderoso ins-

trumento de preservação ambiental, minimizando ou até evi-
tando o desmatamento de área florestadas, muitas vezes pouco 
vocacionadas à implementação de agricultura intensiva. 

Acreditamos levar a todo o segmento da sociedade uma men-
sagem correta e abrangente de que o agronegócio não se constitui 
apenas nos grandes produtores e nas culturas de exportação. A 
agricultura familiar e mesmo a de subsistência são partes impor-
tantes deste segmento da economia brasileira. Mesmo no caso da 
agricultura de subsistência, o uso de tecnologias sustentáveis de 
produção que levem às excedentes de produção para serem ven-
didos no mercado próximo tem um alto retorno social. 

Acreditamos também que a involução dos preços reais dos 
produtos da cesta básica nos últimos trinta e cinco anos – que, 
hoje, corresponde a 30% dos custos de 1975 –, decorrente da 
maior eficiência produtiva da agricultura brasileira, constitui-
-se na maior contribuição para a inclusão social do segmento 
formado pelos menos favorecidos da sociedade brasileira. 

Acreditamos que, na sociedade brasileira de hoje, cada ci-
dadão participando, reivindicando, cobrando seus direitos e 
melhor cumprindo com seus deveres irá contribuir de maneira 
marcante para elevar o Brasil ao seu devido lugar como nação. 

Profundamente sensibilizados com esta homenagem, gos-
taríamos que ela muito mais do que representar um tributo às 
nossas atividades no passado, nos dê forças, vontade, coragem, 
garra, disposição e saúde para continuarmos na defesa dos prin-
cípios éticos, científicos e tecnológicos nos quais acreditamos. 

Gostaríamos também que esta homenagem fosse esten-
dida aos outros dezoito professores e trinta e cinco funcio-
nários da Escola Superior de Agricultura de Lavras: entre 
1963 e 1964, um dos momentos mais críticos da sua história, 
à época do processo de sua federalização, eles ficaram dois 
anos sem receber salários. Tudo isso para que essa institui-
ção não fechasse as portas e mantivesse, assim, acesa a chama 
esaliana, o que permitiu a sua transformação, em 1993, na 
atual Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

Finalmente, gostaria de agradecer a Deus por tudo, aos 
meus pais pelo sacrifício para que eu pudesse estudar. À mi-
nha mãe – eu era atleta quando jovem – por sempre me dar 
o maior bife e pelas gemadas que me fizeram forte. À minha 
esposa, filhos e netos pela paciência com as constantes ausên-
cias. Aos colegas de departamento da Universidade Federal 
de Lavras por me darem um cantinho, onde vou todos os dias 
desde a minha aposentadoria em 1993.
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Roberto Rodrigues 

Falar pouco sobre o Cristiano é praticamente impossí-
vel. Somos amigos e conhecidos há cinquenta e três anos. A 
maior parte dos participantes deste CBA não tem nem isso 
de idade. Então, fica até difícil compreender uma amizade 
de tanto tempo. Isso é uma honra. Sempre digo para os meus 
filhos e netos sobre o significado essencial na vida quando se 
consegue aproximar de quem é melhor do que nós. Essa é a 
única forma de melhorarmos. Ficar perto de quem é pior não 
ajuda nada. Ser amigo de um homem como o Cristiano, além 
de nos melhorar, é uma honra e um orgulho.

Depois de ouvirmos o ministro Alysson, mais o profes-
sor Alfredo e o presidente Maurício, preciso cumprimentar a 
ABAG por essa iniciativa notável de premiar essas persona-
lidades, como o Dr. Alysson e o Dr. Fernando Cardoso, em 
outros anos. Fala-se muito do Brasil ser um país sem honra, 
tradição e cultura.  Quando homenageia pessoas que não têm 
apenas um momento de brilho na vida, mas, sim, um conjun-
to de obras realizadas, a ABAG diz que não é nada disso. Este 
é também o Cristiano Simon, um homem com realizações 
durante meio século, com trabalho e dedicação diária para 
um agronegócio melhor e mais sustentável neste País. 

Cristiano Walter Simon

Quando recebi a comunicação da minha indicação para 
receber esta significativa homenagem, veio me à mente a se-
guinte pergunta: por que eu dentre tantos outros que se des-
tacaram como importantes protagonistas das transformações 
sofridas pelo agronegócio nos últimos cinquenta anos? Na 
verdade, fomos muito privilegiados por pertencer a uma ge-
ração em que os segmentos das Ciências Agrárias deram a 
sua contribuição à verdadeira revolução tecnológica ocorrida 
neste período. Assim, todos juntos, fizemos do agronegócio o 
grande propulsor da economia brasileira, com sólida susten-
tação do ponto de vista social, econômico e ambiental. 

Portanto, neste momento, gostaria de compartilhar este prê-
mio com todos aqueles acompanhantes dessa longa jornada, aos 
quais dirijo os meus mais sinceros agradecimentos. Aos mestres 
da minha querida Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei-
roz (Esalq) pelos ensinamentos para que pudesse dar início a 
essa longa viagem. Aos companheiros de militância associativa, 
da qual tenho participado desde os tempos do Centro Acadê-
mico Luiz de Queiroz. Aos dirigentes das empresas e entidades 
onde tive a oportunidade de trabalhar e de apreender. Aos par-
ceiros do serviço público e da iniciativa privada, sem os quais 
nada teria sido possível. E, principalmente, àqueles que dedica-
ram parte de suas vidas colaborando diretamente comigo, as-
segurando o pleno cumprimento de nossos objetivos comuns. 

Dirijo me, agora, com muito carinho e gratidão aos meus leais 
e fraternos amigos, aos meus irmãos e, especialmente, à minha 
esposa e aos meus filhos, que sempre, principalmente nos mo-
mentos de dificuldades e incertezas, me deram apoio, segurança 
e firmeza para que pudesse vencer todos os obstáculos e seguir 
em frente. À ABAG pela outorga deste prêmio que leva o nome 
do nosso saudoso líder do agronegócio brasileiro, Ney Bittencourt 
de Araújo. Inspirado nos ensinamentos do Ney e na sua conduta 
exemplar, a minha proposição é continuar ao lado de todos vo-
cês nessa mesma estrada, visando a transferência de tecnologia e 
inovação com vistas ao aumento de renda e qualidade de vida ao 
agricultor brasileiro, este, sim, o grande herói do agronegócio.
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cristiano Walter simon, ex-presidente da Associação nacional de Defesa Vegetal (Andef)
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Hermann Mahnke
Diretor de marketing da Chevrolet

Explicaremos um pouco como a Chevrolet pensa e tra-
balha em agronegócio. Estamos no Brasil há oitenta e oito 
anos. Existe uma ambição por detrás disso: o potencial de 
mercado oferecido por este setor, correspondente a um 
quarto do PIB brasileiro. Quando desenvolvemos um pro-
duto e falamos da nossa linha de comerciais, levamos em 
consideração alguns fatores preponderantes, como o fato 
de 45% do mercado de picapes serem hoje comercializadas 
em grandes cidades. A capilaridade é a chave de sucesso na 
estratégia da venda de qualquer veículo comercial. 

Em mais de 40% das estradas brasileiras, também de 
chão “batido de terra”, circulam os produtos Chevrolet. A 
metade destes produtos não é de uso pessoal ou de des-
locamento puro, mas de uso misto, com a combinação do 
trabalho. São veículos utilizados por um público específico: 
fazendeiros e empresários do agronegócio. 

Dentro da nossa estratégia de cobertura comercial no 
Brasil, contamos com mais de 600 pontos de venda, sendo 
que 400 ficam completamente fora de qualquer grande cen-
tro. O consumidor usuário de uma picape Chevrolet dispõe 
de ampla assistência e cobertura. 

A história do mercado de picapes é longa, com quase 
100 anos. Temos a imagem da primeira picape apresentada 
ao mercado de utilitários americano. Começamos a apren-
der e trabalhar com isso. No Brasil, comercializamos pica-
pes há trinta anos. É uma longa vida. As primeiras imagens 
das picapes comercializadas fazem parte de uma grande 
tradição marcada pelo sucesso, sem dúvida. 

Muitos lembram-se da D 20. A S10 é o veículo comer-
cial do nosso portfólio: nascida no Brasil em 1995, vendeu 
quase 500 mil unidades durante esses anos. É a grande lí-
der de mercado, com participação expressiva nas vendas. 
O maior fator do seu êxito consiste em ter sido desenvol-
vida para as necessidades brasileiras. Com inovação, flex, 
pode ser abastecida com gasolina ou etanol, em qualquer 
proporção. Ela foi a primeira a oferecer a cabine estendida, 
uma necessidade da época. 

Extremamente moderna, lançamos a nova geração da 
S10 nessa renovação de portfólio da Chevrolet. Foram dez 

produtos nos últimos meses. Totalmente renovada, uma pi-
cape que se mantém líder de vendas. Este carro foi desen-
volvido no nosso campo de provas, em Indaiatuba, municí-
pio do Estado de São Paulo, o maior de uma montadora no 
hemisfério Sul. Um produto pensado para o agronegócio, 
que alia o desenvolvimento tecnológico a um custo-benefí-
cio razoável, além de uma proximidade muito grande com 
as necessidades. Falamos de dezessete versões distintas, de 
cabines simples a cabines duplas, de motores diesel a moto-
res flex, de trações 4x2, a 4x4 e diversos níveis de acabamen-
to. Então, ela apresenta essa versatilidade.

Inovamos e trouxemos a transmissão automática de seis 
velocidades, junto com a maior capacidade de carga da ca-
tegoria. O motor de 180 cavalos quando diesel, com capa-
cidade de cargas que vai até 1.300 quilos para transporte. E, 
além disso, muito importante, o fator do sucesso das nossas 
condições comerciais. Então, a proximidade e uma política 
comercial para o produtor rural e o agronegócio como par-
te fundamental dessa estratégia.
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Os debates do 12º CBA tiveram grande repercussão em 
todos os meios de comunicação: televisão, rádios, jornais, 
revistas, portais e agências de notícias.

Participaram do evento e da coletiva de imprensa cer-
ca de 110 profissionais e de 60 veículos de comunicação, e 
houve geração de mais de 200 reportagens.

Workshop Imprensa

Pelo terceiro ano consecutivo a Abag, em parceria com a 
Andef – Associação  Nacional de Defesa Vegetal; CIB – con-
selho de Informação sobre Biotecnologia; InpEV – Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias e Sindag 
– Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 
Agrícola realizaram um Workshop de Imprensa. Depois de 
acompanharem a programação do 12º CBA, 33 jornalistas de 
São Paulo e outros sete estados (RS, PR, MS, GO, MG, RN e 
DF) participaram no dia 6 de agosto de palestras das entida-
des parceiras, realizadas no campo de provas da Chevrolet, 
em Indaiatuba (SP).

Público via internet

A transmissão do congresso pela web, com tecnologia 
de última geração (apresentação via flash e chat online), 
possibilitou o acesso a 8.039 internautas, por meio de com-
putadores, tablets e smartphones.

Os parceiros de mídia do 12º CBA

Estima-se que mais de 11 milhões 
de pessoas receberam informações 
sobre o 12º CBA

Veículos

A Granja

AgriMotor

Agroanalysis

Agro DBO

Cultivar

Globo Rural

Mercado Futuro

Valor Econômico 

Visão da Agroindústria

Audiência Público potencial

Televisão 10 milhões telespectadores

Revistas 320 mil leitores

Jornais 132 mil leitores

Facebook e Twitter 11 mil seguidores

E-mail marketing 250 mil no database Safras

Web (sites) 350 mil em 18 parcerias

rePercUssão
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www.abag.com.br

Sobre o tema “Logística e Infraestrutura – O Caminho da Competitividade do 

Agronegócio”, a Abag encerra a 12ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio  

com grande sucesso. O evento possibilitou a discussão dos impactos das 

deficiências crônicas em logística e infraestrutura na competitividade do 

agronegócio brasileiro. Discutiu-se também a expansão da oferta e as políticas 

essenciais para resolver os entraves de transporte e armazenagem.

Diante da repercussão do evento, agradecemos, mais uma vez, a participação 

do público e a confiança depositada pelos associados e patrocinadores. 

Apoio

Patrocínio

Patrocínio Master


