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Luiz Carlos Corrêa Carvalho
Presidente da Associação Brasileira 
do Agronegócio (Abag)

Todos viram e sentiram no 11º Congresso Brasileiro do 
Agronegócio o fato natural do Brasil ser o candidato global 
para desempenhar o papel de grande protagonista na expan-
são da oferta, tanto de alimentos, como de energia.

As questões colocadas variaram. Sem dúvida alguma, 
uma das mais importantes foi a percepção da imagem do 
agronegócio pela sociedade. Existe a dificuldade do setor 
se comunicar e se apresentar para a sociedade. Discutimos 
também a necessidade de clareza e estabilidade dos marcos 
regulatórios, como forma para atrair players e estimular in-
vestimentos cada vez maiores nesses próximos anos.

As janelas de oportunidades existem, mas há falta de es-
tratégia. Falou-se que o cavalo está passando selado, mas falta 
ver quem irá montá-lo. É a atitude de assumir a liderança 
para a qual o Brasil tem sido convidado formalmente pelas 
várias instituições mundiais. Repetidas vezes chamou a aten-
ção o fato de como o agronegócio está inserido na agenda do 
Governo. Esse é um tema prioritário. 

Sem investimentos não conseguiremos fazer a expansão ne-
cessária. Pensamos em uma estratégia global e indagamos a am-
bição em termos de país, face à grandeza do seu agronegócio? 
Ficaremos à espera de eventos de seca para aproveitar mercados 
que se abrem e fecham de repente, sem sustentação empresarial? 

Existe a estratégia local de operar e trabalhar, inclusive junto 
aos diferentes níveis de Governo, para formular medidas fun-
damentais. Fazem parte da lista a logística e a infraestrutura, o 
ônus das políticas tributárias e a legislação trabalhista com viés 
urbano. Como fortalecer as vendas externas e superar as barrei-
ras colocadas contra o setor? Quais os seus impactos na compe-
titividade das cadeias produtivas? Como estimular a iniciativa 
privada, sem intervenção nos negócios e no mercado?

Com efeito, espaço existe para conversarmos sobre a re-
dução do custo Brasil e as condições para a atração do capital 
internacional. Rico em recursos naturais, o Brasil carece de 
estratégia. A formulação de um código agroambiental trará 
a organização sustentável para a ocupação e o uso do solo da 
agropecuária brasileira. O Código Florestal é uma parte de 

um todo relacionado à convivência equilibrada entre o cam-
po e a cidade. Uma articulação operacional entre Governo 
e iniciativa privada ajudará a realizar as transformações de-
mandadas urgentemente.

Esse conteúdo foi colocado para reflexão e registrado nes-
ses anais do 11º CBA, para trabalharmos de uma forma mais 
efetiva e coordenada daqui para frente.

Diz-se que o tempo é o senhor da razão. Sobre ele, não há 
ingerência, ideologia e hierarquia. Como, então, desenvolver 
a estratégia de estar na agenda e ser prioridade no País? Nem 
sempre o tempo político guarda relação com o técnico. Muito 
menos a gestão de quatro anos guarda relação com ciclos da 
agropecuária. Existem os momentos para plantar, cultivar e 
colher. Se se perder o período de plantio, a temporada não 
acontecerá. Ficamos com a impressão de uma falta de senso 
de urgência no Brasil. 

Devemos criar uma sistemática constante de relaciona-
mento com a sociedade, para entendermos o seu real pen-
samento sobre nós. Quem e por que existem os movimen-
tos contrários? Não pode sempre ser má-fé ou má vontade. 
Falta muita informação. Uma governança institucional entre 
as entidades integrantes do agronegócio permitirá trabalhar 
essas questões de forma a recebermos dos poderes Executivo 
e Legislativo a atenção que acreditamos merecer.

O 11º Congresso Brasileiro do Agronegócio, é uma rea-
lização da ABAG –Associação Brasileira do Agronegócio –, 
com o patrocínio da ABIMAQ e sua Câmara Setorial de Má-
quinas e Implementos, AGCO, Allianz, Bayer CropScience, 
BM&FBOVESPA, CitrusBR, Case New Holland, Cooxupé, 
John Deere, Monsanto, Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB), PricewaterhouseCoopers, Safras & Mercado 
e Syngenta. Estes patrocinadores permitiram a viabilização 
do evento. Contamos com o apoio da ABAG/Ribeirão Preto, 
InpEV, Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Pau-
lo, e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Aos palestrantes, debatedores e mediadores, os nossos 
agradecimentos por abrilhantarem com muita competência os 
trabalhos. A presença e participação dessa seleta plateia moti-
vam-nos e desafiam-nos a realizar o 12º CBA, quando a ABAG 
completa vinte anos. Fomos acompanhados por 10 mil inter-
nautas e tivemos a participação de 74 profissionais da Imprensa, 
sendo que 20 jornalistas vieram de 8 estados brasileiros. 
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consumidor. Os preços atuais de importantes commodities 
agrícolas não podem traduzir uma crise agroinflacionária 
global, mas causam alguns estragos, principalmente nos se-
tores de carnes de frango e suína. 

Há certo quadro de ansiedade entre os investidores glo-
bais com relação à rentabilidade do capital e, certamente, as 
commodities agrícolas são a efetiva opção, enquanto aspectos 
especulativos pesam mais que fundamentos e causam volati-
lidade nos preços do mercado.

As atuais atrasadas monções na Ásia e a necessidade de 
chuvas “bíblicas” nos EUA complicam a produção de pro-
dutos. A insuficiência de água nos campos de produção cria, 
a curto prazo, dúvidas importantes sobre o seu impacto nas 
ofertas e nos preços.

O enfraquecimento das entidades internacionais pela sua 
dificuldade em lidar com esses temas prioritários e globais, é, 
de fato, frustrante e ameaçador.

Também preocupante é a redução do ritmo de cresci-
mento anual esperado da produção agrícola mundial. Essa 
expansão dependerá, e muito, do mundo emergente, pois as 
limitações físicas do mundo desenvolvido são notórias.

Recente texto da professora Eliana Cardoso reviu duas 
das causas que explicavam a diferença da riqueza entre as na-
ções: a geografia e as instituições.

A geografia antiga citava o mundo tropical como insa-
lubre, com doenças e baixa produtividade na agricultura 
pelas terras mais pobres. Com a liderança do Brasil, a tec-
nologia resolveu isso com sobras! 

Entre as boas instituições, determinantes em boa parte 
se um país é pobre ou rico, incluem-se a proteção ao direito 
da propriedade, o respeito aos contratos, as oportunidades 
para investir e controlar o rendimento dos investimentos, a 
inflação baixa e a livre troca de moedas.

Outro valor extraordinário do Brasil é o crescimento da 
renda per capita com cada vez maior peso da população na 
classe média. Isso garante um mercado interno de enorme 
importância aos investimentos privados, em um mundo 
que segue com elevado protecionismo. 

Nos mercados ricos, os consumidores tentam livrar-se 
de dívidas e viver dentro de suas possibilidades. Por outro 
lado, os mercados emergentes revivem, de algum modo, o 
papel desempenhado pelos EUA como um grande produ-

Visão 
esTraTÉGica

Luiz Carlos Corrêa Carvalho

Agradecemos a presença de todos em nome dos que fa-
zem a ABAG. Casa cheia estimula nossos esforços na reali-
zação de eventos. Obrigado aos patrocinadores, palestrantes, 
mediadores e debatedores, que dão grandeza e são essenciais 
para a qualidade do evento.

Ao longo dos anos, o Congresso Brasileiro do Agronegó-
cio busca avaliar e propor políticas públicas e ações privadas 
nas cadeias produtivas do agronegócio. Criada na iluminada 
visão de Ney Bittencourt, a ABAG tem a missão de lutar pelo 
equilíbrio dos elos que compõem as várias cadeias produti-
vas do agronegócio, base dos resultados positivos na balança 
comercial brasileira. 

Do último Congresso para hoje, vimos, tanto no exte-
rior, como no Brasil, de uma forma acelerada, as políticas 
dos governos variarem como um pêndulo, indo e voltando 
das forças do mercado à intervenção do Estado. Indepen-
dentemente de ser o Estado a melhor solução ou a pior 
opção, as crises globais e locais desfilam sobre as imper-
feições das escolhas. De qualquer modo, o citado pêndulo 
está bem mais próximo das ações de Governo do que al-
guns anos atrás.

No século XX, as instituições internacionais mostraram 
grande preocupação com as questões da fome e, também, das 
inseguranças de suprimento de energia.

“Gente é para brilhar. Não para morrer de fome.”

Caetano Veloso, Álbum “Bicho”, 1977

O século XXI elegerá, com mais força, medidas voltadas 
a responder às preocupações iniciadas no século passado. 
A sobrevivência da raça humana passa pela efetivação das 
ações de sustentabilidade, seja na produção, no uso ou nas 
atitudes do dia a dia das pessoas.

Tanto a FAO, quanto a OCDE projetam um forte cres-
cimento na demanda por alimentos e energias neste século. 
Isso certamente impactará algumas cadeias produtivas e o 

Relatório do FMI
“O Brasil deveria se preocupar menos em 
incentivar o consumo e buscar o aumento do 
investimento e da poupança interna, para dar 
equilíbrio maior ao seu crescimento econômico.”

Mundo dos trópicos

“Com tecnologia agrícola e tratamento das doenças, 
resta lutarmos por nossas instituições”. 
 
“Por que alguns países têm essas instituições e outros, 
não? Pura sorte?”

Eliana Cardoso, ESP, 13/06/2012
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baixo carbono, com produtividades sensacionais. O mes-
mo diz-se em relação ao plantio direto, à cadeia produtiva 
do etanol, à do biodiesel e à cogeração de energia elétrica 
das fibras da cana-de-açúcar, entre outras. O agronegócio 
brasileiro é imenso e complexo, com cadeias produtivas vi-
gorosas nas carnes, óleos vegetais, café, citrus, borracha e 
florestas plantadas, entre outras.

Devemos debater o desafio da expansão da oferta, com a 
mesma preocupação global de que qualquer barreira à pro-
dutividade gere choque de preços dos alimentos e de energia, 
empurrando para mais longe as soluções esperadas para a se-
gurança alimentar e energética. 

Questões que tocam a competitividade, como a logís-
tica e a infraestrutura, com o chamado custo Brasil, dese-
quilibram a demora na aprovação de novas moléculas para 
a proteção dos cultivos agrícolas e criam dificuldades para 
o capital externo.

Existem aspectos importantes nas inter-relações cria-
das entre a produção e os preços de alimentos e energia, 
no impacto da mecanização agrícola e no potencial da 
biotecnologia, dentre outros pontos. Há também o grande 
exemplo da sustentabilidade da oferta do biocombustível 
brasileiro. Caracterizado como avançado pela lei norte-
-americana de energia, o produto recebe prêmio de preço 
no mercado dos EUA.

Os mecanismos buscam valorizar os esforços da produ-
ção ou das externalidades positivas da oferta sustentável de 
energia renovável. A Rio +20 iluminou as externalidades 
positivas do agronegócio. O mundo real brasileiro gerou 
valorização das externalidades negativas do combustível 
fóssil. Por que isso acontece?

tor de commodities. Ao mesmo tempo, a subida dos preços 
do petróleo desencadeou um jorro de nova produção, ge-
rando estoques; no entanto, para muitas commodities agrí-
colas, os estoques ficaram baixos.

Sem dúvida alguma, entre as mais importantes prio-
ridades globais se destacam as questões de segurança ali-
mentar e segurança energética. Por isso mesmo, é esse o 
tema escolhido para este 11º CBA.

O movimento “Sou Agro”, ao trabalhar com a imagem 
do agronegócio brasileiro, apontou vários aspectos mere-
cedores de serem salientados:

• Aumento na produtividade da agricultura e pecuária;
• Biocombustível como modelo de sustentabilidade;
• Manutenção das florestas privadas e outras;
• Gestão de resíduos sólidos.

Os olhos voltam-se para a América do Sul, com grande 
destaque para o Brasil como o celeiro do mundo, tanto para 
a produção de alimentos, como de energia renovável. As po-
sições da FAO, das Nações Unidas e mesmo da OCDE são 
claras a esse respeito.

Durante o evento internacional Rio+20, as apresenta-
ções do agronegócio brasileiro mostraram a forma susten-
tável de se produzir em regiões do Cerrado. A técnica da 
integração lavoura-pecuária-floresta acarreta o efeito do 

FAO e OCDE: números globais até 2021
 
• 44% da produção de etanol de grãos na 
produção de etanol;
• 14% da produção de grãos para produzir etanol;
• De 23% para 28% a quota de etanol de cana na 
produção de etanol;
• 34% da produção de cana utilizados para a 
produção de etanol; 
• Etanol celulósico com quase toda a produção nos 
EUA;
• 10% de biodiesel a partir de óleo vegetal na 
produção de biodiesel;
• 16% da produção de óleo vegetal usados para 
produzir biodiesel;
• Produção de biodiesel de segunda geração 
aumenta pouco, principalmente na União Europeia. 

 
“A América do Sul está se convertendo no celeiro do 
mundo.” 

“A produção brasileira terá de crescer 40% no 
período até 2019, acima do aumento estimado 
para a produção da Rússia, Ucrânia, China e Índia.”

 
José Graziano da Silva, Diretor Geral da FAO

The Economist 14-20/7/12
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Índice Economist Milho Soja Trigo
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A lógica das previsões e das necessidades de produção 
de alimentos e de energia renovável remete-nos ao que Ig-
nacy Sachs chamou de Civilização Moderna dos Trópicos, 
em face do tripé Biomassa, Biodiversidade e Biotecnologia. 
Essa condição faz do Brasil a grande esperança de resposta 
no século XXI. Para isso, no entanto, é preciso ter visão es-
tratégica, não tática.

Parcerias 
nas PoLÍTicas 

Paulo Guilherme Francisco Cabral

Temos a satisfação e felicidade de compartilhar esses 
momentos para agregar conhecimento. Durante a Rio+20, 
o Ministério do Meio Ambiente (MMA) reconheceu a im-
portância do agronegócio para a economia brasileira, na 
promoção da proteção ambiental e na inclusão social. O país 
também passa por um conjunto de discussões para construir 
um novo ordenamento do Código Florestal. Em breve, com 
o texto acabado e completo, poderemos avançar em algumas 
conquistas a mais para o país. 

No MMA, desenvolvemos parcerias entre Governo, so-
ciedade e empresas em algumas políticas públicas, como, por 
exemplo, no controle do desmatamento. O componente de 
maior emissão de gás de efeito estufa está exatamente no uso 
do solo. Além da redução da taxa de desmatamento na Ama-
zônia, poderemos, em breve, anunciar o aumento do plantio 
de florestas de recomposição nas áreas de reserva legal (RL) 
e de Áreas de Preservação Permanente (APP), inclusive com 
espécies nativas e de potencial na exploração econômica. 
Esse chamado para a inovação tecnológica, com a transfe-
rência de conhecimento, é motivador.

neGÓcios 
sUsTenTÁVeis

Luciano Coutinho

O agronegócio é um dos grandes esteios da economia bra-
sileira: é a grande fonte geradora de exportações e de saldo co-
mercial para sustentar o balanço de pagamentos do Brasil. Os 
desafios combinam mais produtividade e competência ao uso 
eficiente e a recuperação do solo, bem como a preservação am-
biental. Com gestões sustentáveis, o agronegócio, sem dúvida, 
terá muito ainda a contribuir com o desenvolvimento do Bra-
sil. Trata-se de um setor totalmente estratégico para o futuro 
nacional. Por isso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social busca trabalhar em conjunto com o MAPA 
para realizar esse grande esforço.

inseGUrança 
JUrÍDica 

Homero Pereira

O tema do 11º CBA é contemporâneo. Precisamos de-
bater a questão de alimentos e energia, não só no Brasil, 
como no mundo. Do ponto de vista legislativo, conte co-
nosco. Tentamos tirar a insegurança jurídica que ainda 
permeia sobre o setor, seja de ordem trabalhista, tributá-
ria, ambiental ou creditícia, dentre outras. O mundo pre-
cisa de alimentos e o País tem a vocação para atender essa 
demanda, mas não podemos ficar sem ação. Precisamos 
conversar mais. A produção e a preservação devem se en-
tender. Essa divisão não pode prosperar mais, a exemplo 
do embate por ocasião do Código Florestal. Vamos cami-
nhar com novos projetos sustentáveis para preservar o 
enorme potencial ambiental no País.

GarGaLos 
LeGisLaTiVos

Raimundo Gomes de Matos

Na Comissão de Agricultura, achamos importante 
compatibilizar o agronegócio com o meio ambiente para 
garantir a sustentabilidade. Nesse momento em que a 
ABAG reúne a competência do agronegócio brasileiro, te-
mos a missão de, lado a lado com o Congresso Nacional, 
garantir a segurança jurídica. Há alguns gargalos legislati-
vos e precisamos facilitar esse processo. Certos pactos em 
nível federal não chegam a determinadas regiões brasilei-
ras. Temos de fortalecer os segmentos responsáveis pelos 
avanços tecnológicos, a fim de continuarmos a ser esse 
país de destaque a nível mundial.

força PoLÍTica

José Antonio de Barros Munhoz
Gostaria muito que a Comissão de Agricultura da 

Câmara Federal tivesse os 513 deputados federais, os 81 
senadores da República, os 94 deputados estaduais de 
São Paulo e todos os deputados estaduais do Brasil. Este 
é um país agrícola e sem competidor nessa área. Padece-
mos da falta de força política. As autoridades sabem da 
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BrasiL caDa 
VeZ Maior

Mendes Ribeiro Filho
O meu discurso era do tamanho recomendado por Ulysses 

Guimarães: não acima de oito minutos. Mas, à medida que es-
cutávamos essas falas, as observações foram registradas. Essa 
fase é de epopeia. Na suinocultura, a liberação de recursos para 
a garantia de preços mínimos. Enfrentamos o movimento de 
paralisação dos caminhoneiros e o custo de frete não compe-
titivo. O milho, depositado a céu aberto em Mato Grosso e em 
Goiás, precisa ser levado ao Nordeste. Para o excesso de laranja 
não colhida no estado de São Paulo, é preciso estabelecer me-
didas de compensação.

Queremos o Brasil maior e mais desafiador. O Código 
Florestal não criará nenhuma cizânia entre os deputados fe-
derais, como os presentes neste Congresso. No lançamento 
do Plano Agrícola e Pecuário 2012/13, a Presidente Dilma 
foi ao microfone e disse: “Ministro Mendes Ribeiro, fizemos 
a dotação de R$ 115,2 bilhões, mas serão mais, se o Brasil 
necessitar”. Tenho a alegria de estar aqui e discutir esse as-
sunto apaixonante: a agricultura brasileira. Sonha pequeno 
quem pensa que a obra não é possível. Aponta alto quem 
aponta acima das estrelas.

O Governo quer como slogan e paradigma a questão da 
fome. Não queremos ninguém com fome no mundo. Que-
remos realizar um trabalho na América do Sul, com o Brasil 
anunciando que está ficando livre da febre aftosa. Ficare-
mos livres da doença com vacinação em lugares em que isso 
não existia. Transformaremos alguns estados livres da febre 
em livres sem vacinação, como Santa Catarina. Oportuni-
zaremos novas aberturas de mercados. Se errarmos porque 
ousamos, avançamos porque sabemos onde queremos che-
gar. Que esse Brasil seja do tamanho da nossa esperança, da 
nossa vontade e da nossa capacidade de trabalho.

Agradecemos a presença dos 
deputados federais Moreira Mendes, 
Duarte Nogueira, Arnaldo Jardim, 
Antonio Carlos Mendes Thame, 

Jerônimo Goergen e Valdir Colatto.

 

importância do agronegócio, mas ainda estamos longe 
do ideal. Os nossos grandes adversários somos nós mes-
mos. Os legislativos estão asfixiados no Brasil, porque 
quase todos os assuntos são de competência da União, 
mas, dentro da nossa escassa competência, o agronegó-
cio pode contar conosco. 

aProVeiTar a 
oPorTUniDaDe

Mônika Bergamaschi

Nesse momento de crises globais em algumas commodi-
ties, com preços estratosféricos, os estoques baixos e a de-
manda crescente, os desafios são cada vez maiores, combi-
nados àqueles antigos, ainda sem solução. A receita precisa 
agora ser colocada na prática e crescer com a sustentabili-
dade. A agropecuária sabe aumentar a produtividade, re-
duzir desperdícios, além de pesquisar, desenvolver e inovar 
produtos e serviços, fomentar a organização privada e gerar 
emprego e renda. 

Em parceria, Governo e iniciativa privada concentram 
esforços na vocação primeira deste país gigante. Aos gover-
nos, cabe desburocratizar, facilitar e desonerar. O esforço é 
colocar tecnologias a serviço dos produtores rurais, através 
da extensão rural e da assistência técnica. Os institutos de 
pesquisa, as agências de fomento, as universidades, dentre 
outras, ajudam a conjugar as nossas externalidades positi-
vas de terra, água, sol.

Além das políticas de crédito e seguro rural, o Progra-
ma Paulista de Agricultura de Interesse Social (PPAIS) 
oferece condições para os pequenos e médios produto-
res poderem agregar valor e colocar os seus produtos no 
mercado. Estamos em fase de lançamento do programa 
Poupa Tempo a fim de unir e levar ao produtor os elos 
da secretaria. Trabalharemos na renovação e recupera-
ção de pastagens, para termos maior produção e renda 
com carne e leite. Junto à Secretaria de Meio Ambiente, 
estudamos formas para o agricultor fazer a regularização 
mais rápida de suas terras.

Na segurança bioenergética, com quase dois terços da 
área nacional de cana-de-açúcar, São Paulo já declarou, 
via medidas concretas, a prioridade para o etanol e a bio-
eletricidade. A cogeração de energia elétrica conta com 
a redução de ICMS. Devemos tomar um posicionamento 
comum com os representantes do setor sucroenergético, 
para disponibilizar, o mais rápido possível, políticas pú-
blicas estaduais e federais, de curto, médio e longo prazo. 
É a hora e a vez do Brasil. Com organização, parceria 
e comunicação, aproveitaremos e não desperdiçaremos 
essa grande oportunidade.
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coordenador: carlo Lovatelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias 
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ses dados já convergem e irão convergir cada vez mais para 
conseguirmos fazer do Brasil um país de altíssimo sucesso, 
sob todos os pontos de vista. Isso é o que todos sonhamos.

Luciano Coutinho 

Estamos imersos num cenário internacional difícil, com 
a crise na Zona do Euro, a desaceleração do crescimento na 
Ásia e a recuperação mais lenta nos Estados Unidos. Não 
obstante esse crescimento mais baixo, o processo de urba-
nização asiático e em várias outras economias em desenvol-
vimento assegura uma demanda importante de alimentos e 
abre grande oportunidade para o nosso agronegócio.

A economia brasileira possui mercado interno vigoroso, 
com fundamentos de aumento nos próximos anos. Com siste-
ma bancário forte, temos oportunidades de investimento atra-
entes, especialmente em infraestrutura e petróleo. A Presidente 
Dilma anunciou um grande ciclo de investimentos em logística 
para alavancar o potencial do agronegócio. Como ponto de es-

cenÁrio De 
cresciMenTo

Carlo Lovatelli 

O Brasil estará entre as primeiras economias do mundo 
em 2020. Já evoluimos do padrão de consumo básico para 
o mais sofisticado, com a demanda crescente de serviços e 
produtos de alta qualidade. O consumo das famílias atingirá 
60% do PIB projetado, de R$ 5 trilhões. Com uma população 
superior a 200 milhões de habitantes, a força de sustentação 
da economia será a classe C. A economia nacional será de 
classe média, com renda maior e melhor distribuída. Além 
disso, contará com o processo de inclusão de pessoas de fai-
xas inferiores de renda no mercado de consumo. 

Vivemos um período de novas mudanças estruturais e 
de aposta na manutenção dos avanços sociais e econômicos, 
pautados pelo legado que as décadas anteriores nos deixa-
ram. A partir do real como moeda, a abertura e a estabilida-
de econômica nos últimos dezoito anos fizeram surgir uma 
classe média mais pujante. Isso colaborou para o Brasil entrar 
por último e sair primeiro da crise mundial de 2009. 

No futuro, os grandes desafios globais serão a produção 
de alimento e energia, a redução da pobreza e a conserva-
ção do meio ambiente. Conseguimos mostrar para o mundo 
a possibilidade de conciliar desenvolvimento agrícola com 
proteção ambiental: 62% do território nacional são cobertos 
com vegetação nativa. 

O Brasil pode expandir a sua produção agrícola sem 
desflorestar, pela recuperação de 100 milhões de hecta-
res de terras degradadas. Em 2013, muito provavelmente, 
seremos o primeiro produtor mundial de soja, acima dos 
Estados Unidos. 

Décimo país com investimento em energia limpa durante 
2011, com cerca de US$ 8 bilhões, o Brasil é líder em capaci-
dade instalada para a geração de energia a partir de biomassa. 
Sua vantagem comparativa destaca-se pela perspectiva de in-
corporação de áreas da agricultura para geração de energia, 
sem competição com a agricultura para a produção de ali-
mentos, dentro da lógica de conservação ambiental. 

A agroindústria do etanol é reconhecida como a mais efi-
ciente do mundo. Além disso, o País possui enorme poten-
cial para ser pioneiro na produção de biodiesel a partir de 
culturas como a soja e a palma. Na produção de biodiesel, a 
projeção é realizar investimentos de US$ 28 bilhões até 2020, 
a partir de girassol, soja, palma e dendê. O desafio nos próxi-
mos vinte anos é tornar o país mais competitivo. 

Precisamos de mais eficiência; matriz de transporte com 
mais hidrovias e ferrovias para escoar a produção do centro 
do País para os portos; planejamento integrado de logística; 
simplificação do sistema tributário e isonomia das vantagens 
auferidas pelos principais competidores do Brasil. Todos es- Fonte: DIEESE 
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trangulamento, as logísticas rodoferroviária, portuária e hidro-
viária precisam ser removidas na perspectiva de dez a vinte anos.

No Brasil, o desemprego decrescente constitui fato 
inegável e importante para suportar o mercado interno, 
com queda pela metade desde agosto de 2003 até maio 
deste ano. Por sua vez, o aumento real do salário mínimo 
elevou a base de poder de compra da sociedade. Além 

disso, houve o aumento do crédito, em particular na área 
de habitação, com muito fôlego ainda para expandir.

Tudo isso se resume na mudança do perfil de distri-
buição de renda, com a grande e maior participação da 
chamada classe média C, apesar das classes A e B tam-
bém elevarem o seu nível de renda média. 

O encolhimento das classes D e E é um processo vir-
tuoso e uma virtude diferenciada de crescimento com 
inclusão social. Poucas economias conseguem realizá-lo. 
No período de 2000 a 2008, se compararmos o cresci-
mento da renda dos 20% mais pobres com os 20% mais 
ricos, a economia brasileira foi a única onde o cresci-
mento da base superou o do topo da pirâmide. 

Na grande crise de 2008 para 2009, a queda do consumo 
aconteceu apenas no último trimestre de 2008. A recupera-
ção do consumo dá-se logo no início de 2009. Isso permitiu 
a rápida recuperação da economia brasileira. E, agora, com a 
desaceleração da economia, o consumo caiu pouco, mas con-
tinua em crescimento. Há aumento no comércio varejista. 
Esse é o grande fundamento para o mercado. 

O agronegócio brasileiro conta com demanda crescente 
no plano doméstico e externo. No curto prazo, a seca muito 
forte nos Estados Unidos contribuiu para o repique de preços 
de grãos. Mas esse é um fenômeno reversível, claramente de 
natureza exógena, que traz algum impacto sobre a inflação.

Sem dúvida, o setor representa grande esteio do crescimen-
to brasileiro. Primeiro, por suprir oferta para as classes urbanas 
em crescimento, sem produzir pressões inflacionárias. É um 
garantidor de estabilidade para permitir a sustentação do de-
senvolvimento. Segundo, por possibilitar a agregação de valor e 
desenvolver cadeias produtivas para oportunidades emergentes 
internacionalmente, especialmente no mercado de proteínas. 

Poucas atividades da economia brasileira consegui-
ram sustentar um nível de crescimento de produtivida-
de tão satisfatório quanto a agricultura. O desafio da-
qui para frente é manter essa tendência. O crescimento 
adicional da oferta agropecuária precisará ser feito com 
base em mais ganhos de produtividade. Isso significa 
mecanização, fertilizantes eficientes e genética. 

O BNDES apoia esse processo fundamental na formação 
de capital fixo na agricultura, com maior capacidade de ar-
mazenamento e mais pesquisa. Vejam o caso do programa 
da Agricultura de Baixo Carbono (ABC). Gostaríamos de 
duplicar de tamanho. Mas precisamos melhorar e acelerar a 
recuperação de terras, junto ao processo de revitalização do 
solo e reflorestamento. Essa é a agenda construtiva.

Na matriz energética mundial, os biocombustíveis e 
a biomassa representam uma participação pequena, po-
rém com potencial para aumentar muito. Em prol da sus-
tentabilidade global, devemos diminuir o carvão (mais 
agressivo em termos de emissão de CO2) e o petróleo, 
com aumento das energias renováveis e biomassa. 

O Brasil pode, com custos mais competitivos, melhorar 
a sua matriz energética, com a diminuição do peso das ener-
gias fósseis e a ampliação dos produtos da biomassa e outros 

Fonte: Banco Central 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 

 

Fonte: Banco Central 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 

Crédito habitacional (% do PIB)   

Fonte: FGV

0 

50 

100 

150 

200 

250 

1993 1995 2003 2011 

A e B C D e E

Brasil: Classe de Renda   

Crédito total (% do PIB) 



11° Congresso Brasileiro do agronegÓCio • AbAg 201214

renováveis. Para tanto, será necessário fazer algo acima de 
dobrar, até 2020, a capacidade de produção de etanol. Isso 
requererá, sob uma série de hipóteses, uma aceleração dos 
investimentos na agricultura, com mais capacidade de pro-
dução na cana-de-açúcar. Precisaremos aperfeiçoar e melho-
rar a base de etanol de segunda geração, mas nos encaminhar 
fortemente para o etanol de terceira geração. 

O círculo virtuoso do agronegócio brasileiro passa por mais 
pesquisa e qualificação para obtermos, com sustentabilidade, 
mais inovação, eficiência e produtividade. Precisa-se de uma 
conjugação de esforços. Por trás do setor, existe um grande par-
que de indústrias relevantes nas áreas de máquinas, fertilizan-
tes, genética, etc. A indústria tem como necessidades oferecer 
suportes de logística, transportes e armazenamento. Portanto, é 
um grande complexo que requer políticas integradas. 

O Governo tem a noção muito clara desse papel estra-
tégico do agronegócio para o crescimento nacional. Vamos 
explorar esse potencial tremendo representado pela aquicul-
tura e piscicultura, especialmente de águas interiores. 

As empresas precisam olhar essas atividades como um 
grande negócio. Em relação ao etanol de terceira geração, lan-
çamos, junto à Finep, um programa para financiar cerca de R$ 
3 bilhões em pesquisa avançada. No caso da cadeia láctea, exis-
te espaço para melhorar muito em qualidade e produtividade.

Coordenador 
A estratégia é exportar com mais ou menos valor agregado?

Luciano Coutinho
A pergunta é complexa. Certamente, devemos ter a ambi-

ção de agregar valor. Lembro sempre o negócio do café. Ape-
sar de ser o principal produtor e exportador, o Brasil nunca 
conseguiu desenvolver empresas internacionais com marcas 
e capacitação para capturar na cadeia de valor. Desenvolve-
mos a indústria de solúvel, para que se chegue na gôndola 

com produto agregado de mais valor. Sem dúvida, precisa-
mos de uma política industrial com esse tipo de orientação. 

Isso exigirá internacionalização das empresas, desenvol-
vimento de marcas, proximidade do varejo e planos de logís-
tica e de distribuição no exterior. É uma agenda desafiadora, 

Fonte: The Economist Fonte: MME
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essencial no futuro e não homogênea para todos os setores. 
Haverá uma demanda para a diferenciação. No mercado in-
terno, também as empresas terão de se qualificar. A revisão 
da estrutura tributária é importante para esse processo.

Coordenador
É inteligente a restrição para impedir investimentos es-

trangeiros no Brasil? 

Luciano Coutinho
Precisamos de poupança interna e externa. Acho que pre-

cisamos, até mais, aumentar a poupança interna sem nenhuma 
atitude contrária à externa. Mas, em relação à questão das terras, 
o objetivo é evitar uma avalanche de compras por determinados 
interesses externos. O momento é oportuno para usar o Brasil 
como uma base cativa de suprimento, podendo, inclusive, dese-
quilibrar a formação de preços em detrimento da capacidade e 
da rentabilidade de longo prazo do agronegócio brasileiro.

Não obstante, concordo com a necessidade de encontrar 
uma solução. Tenho dialogado com o ministro da Advocacia 

Geral da União. Espero, em breve, superar essa questão em re-
lação a alguns segmentos, particularmente ao etanol. Acredito 
que caminhamos para um processo criativo e, ao mesmo tempo, 
para uma solução para preservar o interesse nacional e viabilizar 
a expansão da base de cana-de-açúcar no aumento do etanol.

Coordenador
Há perspectivas de alternativas energéticas, especialmen-

te as da biomassa?

Luciano Coutinho
Para os bicombustíveis, em especial nas próximas gera-

ções de etanol, que serão extremamente competitivas, preci-
saremos ter um grande programa. O BNDES tem sido direta-
mente financiador da expansão do setor. Para o biodiesel, as 
modalidades como a palma, a soja e outras culturas também 
representam a grande avenida para o crescimento. Acompa-
nhamos e observamos com muito interesse a questão da via-
bilidade de florestas energéticas intensivas em lignina, para 
viabilizar a exportação de pallets de madeira. Acreditamos na 
biomassa como alternativa competitiva para o Brasil.

Coordenador
Quais as ações para as cadeias sucroenergética e de prote-

ínas animais em momento conjuntural delicado?

Luciano Coutinho
Observamos e dialogamos com os setores, em termos da 

sustentação econômica e financeira das principais empresas. 
Acho que há um pouquinho de exagero. O Governo está 
atento: tanto o BNDES, quanto o Banco do Brasil. Não vejo 
razão para alarme, mas sim de atenção. A situação será rapi-
damente superada, à medida que as curvas de preço melho-
rarem. A agricultura tem naturalmente essa variação cíclica.

Coordenador
Como mitigar a dependência nacional dos fertilizantes 

importados?

Luciano Coutinho
A preocupação é do Governo com o setor de fertilizantes. 

Junto à Petrobras e a Vale do Rio Doce, apoiamos a expansão 
de várias unidades novas no País e outras regiões na América 
do Sul. O Brasil, infelizmente, não tem fontes suficientes de 
rocha em algumas modalidades de fertilizantes para atender 
a demanda doméstica. Como são essenciais para a produti-

Fonte: OCDE
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vidade agrícola, eles são prioridades do Governo. Nesse sen-
tido, o BNDES, em particular, interage diretamente com as 
grandes empresas responsáveis por esses projetos.

Coordenador
As políticas de incentivo do BNDES são diferenciadas 

para grupos nacionais e estrangeiros?

Luciano Coutinho
Não, o BNDES apoia igualmente, na sua política operacional, 

empreendedores de capital nacional e estrangeiro. Nem poderia 
fazer isso do ponto de vista constitucional. Normalmente, o BN-
DES participa do capital; no caso, mais de empresas nacionais do 
que as estrangeiras, quando se olha pelo lado da BNDESPar. As 
grandes empresas estrangeiras são em geral capitalizadas, com o 
capital aberto no mercado, e listadas nas bolsas no exterior.

Um pressuposto importante é desenvolver a poupança 
doméstica via o mercado de capitais no Brasil. As empresas 

brasileiras, ao fazerem o IPO no Brasil, incentivam o desen-
volvimento do mercado de capitais e criam liquidez em reais 
para nossos investimentos. Então, aqui há uma lógica natu-
ral. Temos buscado estimular as grandes empresas estran-
geiras a instalar laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação tecnológica no Brasil, com os mesmo instrumentos 
de incentivo oferecidos para as empresas brasileiras. 

BrasiL: financiaMenTo rUraL ao inVesTiMenTo

Programas 
Safra 2010/11 Safra 2011/12

Variação %
Jul/10 a Mai/11 Jul/11 a Mai/12

Moderfrota  10  7  - 31,0

Moderagro  289  452  56,7

Moderinfra  79  211  167,7

Programa ABC  368 1.128 2.066,0

BNDES  254  276  8,3

Banco do Brasil  114  852  650,6

Prodecoop 1.008  365  - 63,8

Moderfrota Pronamp  6  6  3,4

Procap-Agro 2.470 2.415  2,2

BNDES PSI-BK 5.409 5.589  3,3

Total 9.639 10.173  5,5

Fonte: MAPA 

BrasiL: exPorTação Do aGroneGÓcio (Us$ BiLHões)

Produtos 2010 2011 Variação %

Complexo soja 17.707 24.190 36,3

Açúcar e etanol 13.776 16.100 17,5

Carnes 13.630 15.690 14,7

Produtos florestais  9.282  9.638  3,8

Café  5.765  8.733 51,5

Cereais e farinhas  2.715  4.164 53,4

Fumo  2.762  2.935  6,3

Couros, peles e calçados  2.639  2.761  4,6

Sucos de frutas  1.926  2.666 38,4

Fonte: SECEX/MDIC

BrasiL: DesTino Das exPorTações 
Do aGroneGÓcio

Destino Participação % Participação %

União Europeia 26,7 25,1

China 14,4 17,5

EUA 7,1 7,1

Rússia 5,3 4,3

Japão 3,1 3,7

Arábia Saudita 2,6 2,6

Venezuela 2,8 2,5

Irã 2,7 2,2

Outros 35,3 35,0

Fonte: SECEX/MDIC
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BrasiL coMo oferTanTe 
De aLiMenTos
o QUe serÁ essenciaL?
coordenador: William Waack, jornalista

Debatedores:

andré Dias, presidente da Monsanto

ivan Wedekin, diretor de Commodities da BM&FBOVESPA

Joaquim Libânio ferreira Leite, superintendente Comercial da Cooxupé

Werner Grau neto, presidente do Conselho da The Nature Conservancy — TNC
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Coordenador
Pela qualidade do público, não tenho dúvida quanto 

ao seu acompanhamento do noticiário internacional. Há 
uma série de manchetes sobre a grave crise de alimentação 
para os próximos vinte anos. Segundo os analistas, não se 
trata apenas das questões conjunturais, tais como a espan-
tosa seca nos Estados Unidos, ou quebra de safra aqui ou 
ali. É, sim, uma tendência mundial. O pessoal do outro 
lado do mundo começou a consumir o que não consumia. 
A primeira pergunta é se será possível atender a esse cres-
cimento exponencial da humanidade para se alimentar. A 
segunda é sobre as oportunidades abertas para esse berço 
esplêndido Brasil.

André Dias 
Não direi que está fácil. Alguns números são bem in-

teressantes. À medida que o tempo passa, não tem menos 
gente com fome no mundo. A FAO aponta 1 bilhão de 
pessoas indo dormir toda noite com o estômago vazio. 
São 700 crianças mortas por hora devido a problemas de 
nutrição. A fome mata mais do que as guerras e doenças 
combinadas. Então, o problema, realmente, é grave. Além 
de ser uma oportunidade, temos um imperativo no Brasil, 
onde podemos fazer a diferença. Enquanto importávamos 
alimentos há mais de trinta anos, hoje exportamos para o 
mundo e fazemos parte dessa solução. Se criarmos as con-
dições para dar continuidade a levar as tecnologias para o 
campo, o papel do Brasil será cada vez mais relevante no 
mercado mundial.

 

Coordenador
Na Rio+20, passava-se a ideia de recursos naturais limita-

dos, sem a capacidade da tecnologia para resolver as questões 
inerentes ao planeta.

Werner Grau
Tenho estado influenciado pela mãe do primeiro atle-

ta biamputado que disputou a Olimpíada de Londres, o 
sul-africano Oscar Pistorius. Ela fala como ele era tratado 
diante das suas dificuldades: “perdedor é aquele que não 
compete, aquele que compete nunca é um perdedor”. En-
tão, temos de abandonar determinadas visões, como as 
malthusianas. O André está coberto de razão na defesa da 
tecnologia, mas acrescento outro aspecto. Quando olhamos 
para o Brasil, temos um estado de integração provedora de 
estímulo entre sociedade, governo e produção. Não é um 
cabo de guerra. Por isso, sou um adepto dessa tese da carga 
tributária como forma de gerar estímulo para tecnologia e 
melhoria de qualidade de vida.

 
Coordenador

O Luciano Coutinho falou que a nossa estrutura tributá-
ria não permite uma desoneração linear. 

Werner Grau
Precisamos passar por uma revisão. Fazer o Estado bra-

sileiro ser o chamado Estado regulador pelo estímulo, de 
acordo com professor Cantilho, constituinte português. 
Quebrar as consequências da vinda de D. João VI para cá, 
com o estilo patrimonialista, burocrático e incapaz de redu-
zir o tamanho do Estado. A sua visão é quase utópica, mas 
viável. Vários estudos demonstram isso e colocam a questão 
noutra perspectiva. 

Ivan Wedekin
Se quisermos competitividade da oferta, dependemos de 

mais tecnologia. Precisamos ter menos custos, em termos dos 
preços, nos fatores de produção. Para o número projetado de 
aumento na demanda, será necessário incorporar à produção 
mais terra. Temos ainda a desoneração tributária e a infraes-
trutura e logística, pois trabalhamos com mercadorias de va-
lor agregado relativamente baixo. Outro ponto extremamente 

Werner Grau 

André Dias
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importante é o custo de oportunidade do capital. Como finan-
ciaremos essa expansão da produção agropecuária no Brasil e 
no mundo. O agricultor brasileiro não tem sócio, mas, para 
crescer e ter acesso ao capital, é preciso ter sócios. 

Joaquim Libânio ferreira Leite
No nosso caso do café, uma das chaves do crescimento 

da oferta e da demanda está no fato da atividade ser susten-
tável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Faze-
mos contratos diretos com a grande indústria para produzir 
dentro de padrões sociais, ambientais e econômicos, também 
com prêmios e agregação de valor ao produto. Ao longo do 
tempo, criamos um ciclo virtuoso de produção sustentável. 

Ouvimos falar sobre aumento na produção de alimentos 
e de energia, mas não podemos esquecer como estaremos 
em 2050. Teremos de deixar para as próximas gerações con-
dições sustentáveis de produção, com práticas ambientais 
corretas e, também, de promoção e melhoria do pessoal que 
trabalha no campo. 

Para a difusão de tecnologia, as associações e as coopera-
tivas promovem cursos para produtores rurais. Na Cooxupé, 
80% dos associados são pequenos produtores. Com a Starbu-
cks e a Nexpresso, desenvolvemos programas de longo prazo 
voltados para gestão e a agregação de valor. Quanto mais so-
fisticado se torna o produtor, com contratos com a indústria, 
conquistamos objetivos maiores. 

Abrimos uma escola de gestão ambiental voltada para as 
crianças. Pela criança, teremos as modificações educacio-

nais fundamentais para a preservação das próximas gera-
ções, com aumento da produtividade. O crescimento anual 
da produção de café no mundo é de 1,5%. Isso significa 2,5 
milhões de sacas por ano a mais, a partir de um volume 
estimado hoje de 130 milhões de sacas. Esse desafio é enor-
me, porque o Brasil é um dos poucos países em condição de 
elevar a produção de café, sem fazer com que isso amanhã 
se transforme num deserto.

Coordenador
Consideramos como obstáculos: 1º) limitação dos recur-

sos naturais — como perfeitamente superado; 2º) tecnologias 
para melhorar as condições de produção; 3º) o papel do Es-
tado e a carga tributária. O gargalo central pode ser colocado 
em termos de estratégia pública e de política?

Werner Grau
Esse é o aspecto central. Acho fundamental essa coloca-

ção de sócio. No café, a parceria com a Starbucks ajuda na 
disseminação do conhecimento e da tecnologia, de modo 
que o produtor rural ganha muito em termos de qualidade. 
A TNC, em Paragominas, no estado do Pará, possui parce-
ria com a associação dos produtores rurais e a prefeitura. 
A cidade saiu da lista negra para ficar entre as cidades que 
mais respeitam as leis de proteção ambiental. Colocar uma 
entidade do terceiro setor como contraponto à produção do 
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produtores, dos quais 300 mil produtores são as chamadas 
classes A e B, responsáveis por 40% da área plantada e 70% 
do valor da produção. O Governo pode criar uma legislação 
especial de imposto de renda para favorecer essa personali-
dade jurídica. Olhar o custo Brasil é bater em ferro frio, mas 
temos elementos de modernidade para perseguir e negociar 
com a China, que, em 2020, terá uma balança comercial ne-
gativa em 100 milhões de toneladas de soja.

Coordenador
Um internauta pergunta se é possível crescer sem derru-

bar árvores ou é conversa mole para ambientalista dormir. 
O Brasil está preparado em termos de marcos regulatórios?

Werner Grau
Muito se fala da confusão entre produção e conservação, 

talvez por causa da inoperância do ponto de vista de implemen-
tação da lei. A Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, no 
art. 9º, diz os instrumentos da política nacional. Um deles é o 
zoneamento ecológico econômico de âmbito nacional. Se tives-
se sido feito, evitaria a discussão dos interesses da conservação e 
do agronegócio na revisão do Código Florestal. 

O texto constitucional, nos artigos 127 a 129, atribui poderes 
e atribuições de competências ao Ministério Público. A insegu-

agronegócio é totalmente errado. A função da sociedade civil 
é trabalhar com o setor para atingir resultados melhores. 

André Dias 
Não existe conflito entre meio ambiente e agricultura. 

Existe confusão e falta de informação. Temos parceria com 
uma Organização Não Governamental conhecida na área de 
conservação internacional, para melhorar as práticas em al-
gumas regiões do País. A solução é política no sentido mais 
amplo, de trazer os vários agentes (comunidade, empresa e 
academia) a fim de encontrar as soluções para o binômio da 
produção e da conservação ambiental. 

Coordenador
A disputa na Imprensa entre os produtores destruidores e os 

ambientalistas salvadores não é uma dicotomia saudável. Vamos 
nos debruçar nas questões para o Brasil exercer o seu papel?

Ivan Wedekin
Se o governo colocar em prática o novo modelo da logís-

tica de transporte no Brasil, teremos uma mudança positiva. 
Não adianta jogar a bola só no colo do Governo para atingir 
as metas de produção. Será preciso fazer um casamento por 
puro interesse entre o mercado financeiro de capitais e o agrí-
cola para financiar essa expansão. 

Historicamente, os preços dos produtos agrícolas mo-
viam-se para baixo por conta da tecnologia. Isso está sendo 
um pouco desmitificado. Há seis ou sete anos, estamos diante 
de um choque de demanda. As cotações nunca estiveram tão 
altas por tanto tempo.

À medida que a taxa de juros do crédito rural aproximar-
-se da Selic, teremos de tirar, por exemplo, os recursos livres 
do sistema de crédito rural brasileiro. Muitos bancos que-
rem aumentar a oferta de recursos para os agricultores, mas 
as normas são aquelas de 1965. Uma parte dos agricultores 
brasileiros necessita de um banho de loja para ser visto pelo 
mercado como investimento, com personalidade jurídica e 
condições de acesso ao mercado financeiro de capitais. 

O Brasil produzirá 180 milhões de toneladas de grãos no 
próximo ano, muito provavelmente com o marco regulatório 
atual. Existe a demanda de mercado, mas temos de sobrepu-
jar essas dificuldades de implantação de programas e ideais. 
As soluções devem ocorrer via mercado. Não podemos es-
perar o Governo pavimentar as estradas brasileiras. Há uma 
clientela externa e interna. O espírito empreendedor do agri-
cultor brasileiro não esperará o marco regulatório ideal. 

Temos de transformar a agricultura casada com informa-
ção e tecnologia. Precisamos elevar o nível das classes D e E 
do setor rural, em que 52% da fonte de renda são as aposen-
tadorias. Nas classes A e B agrícolas, a agricultura representa 
94% da renda. O Brasil tem um pouco mais de 5 milhões de 

Ivan Wedekin
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rança jurídica decorre da capacidade de fazermos leis de difícil 
compreensão e aplicação na interpretação entre os vários agen-
tes. É normal haver diferenças sobre a ampliação da produção 
de alimentos num instrumento legal, cujo objetivo central é a 
conservação florestal. É difícil aceitar o aumento na produção 
de alimentos sem derrubar uma árvore. Diante das posições do 
Judiciário, ficamos no aguardo da decisão do Supremo.

André Dias
Para as tecnologias, essa questão está bem mais estável, 

mas durante anos foi um atraso para o País. Os investimentos 
são altos e a propriedade intelectual é a esperança de retorno 
para as empresas. Precisamos de visibilidade e estabilidade 
nas regras por longo prazo. 

A maior parte das sementes do mundo não é de sementes 
comerciais salvas por agricultores. A Monsanto atua particu-
larmente nos segmentos de soja, milho e algodão, somente 
no Brasil. Temos vários concorrentes e não dominamos o 
setor. Somos somente mais um jogador. O investimento pri-
vado é a parte necessária para o aumento da produtividade, 
como assistimos, hoje, no Brasil.

Joaquim Libânio ferreira Leite
A própria dinâmica do negócio provoca o sentido do 

avanço. É uma corrida olímpica com vários obstáculos, mas 
vamos vencendo passo a passo. Não tem alternativa, essa é 
a realidade. Desenvolvemos trabalho intenso na China há 
mais de dez anos, no sentido de criar padrões e melhorar a 
maneira de produzir café de melhor qualidade, para fazer 
ligas boas e agradáveis.

 
Coordenador
Temos perguntas com comparações divertidas do Brasil 

com o mundo animal, como, por exemplo, “O cavalo está 
passando arreado e o gato escorregando em chão encerado”.

André Dias
A percepção e a imagem do agronegócio que sentimos 

não faz mérito à sua contribuição. A distância entre o Mato 
Grosso e a Vila Madalena, em São Paulo, é abissal. Boa parte 
das pessoas não faz a mínima ideia como a comida chega 
ao seu prato. Falta uma apreciação significativa do setor. Isso 
contribui para os comentários aqui realizados. 

Precisamos de maior coordenação entre os agentes quan-
do falamos à sociedade civil, como, por exemplo, a Acade-
mia e o Governo, para fazermos as mudanças propulsoras da 
agricultura para o futuro. Quando participamos de eventos 
nas universidades não agrícolas, a imagem dos estudantes de 
Economia, Administração e Publicidade é assustadora em 
relação a outros setores.

Ivan Wedekin
No centro de São Paulo, nas cercanias da rua 25 de Mar-

ço, vejo a população gastando cada vez mais dinheiro com 
alimentação básica e comprando produtos de tecnologia, 
em todas as camadas sociais. A sociedade não tem a visão 
da crise de alimentos, apesar dos altíssimos preços das com-
modities no mercado internacional. O gato vai estar sempre 
escorregando, e a maneira de evitar que o gato da política 
escorregue é uma organização da sociedade.

Joaquim Libânio ferreira Leite
No café, a imagem é de um produto gerado em pro-

priedades de grandes barões, com uma exploração terrí-
vel de mão de obra e destruidora do meio ambiente. O 
público não sabe que 80% dos produtores brasileiros de 
café são miniprodutores. Então, realmente falta campa-
nha e um trabalho mais intenso. Não sabemos fazer isso 
e sobra o comentário dos produtores serem caloteiros e 
viverem pendurados no Governo. É realmente um ponto 
muito sério. 

Werner Grau
A transversalidade de políticas públicas pode tirar essa 

visão errada da sociedade para com o agronegócio. A CNA 
criou, agora, o Mercado de Redução de Emissões de Gás de 
Efeito Estufa para o agronegócio. É o primeiro setor a criar 
um programa para isso. Muitos desses exemplos, de fato, não 
são vistos. O nosso papel no cenário internacional é muito 
mais de mostrar os casos bem feitos.

Joaquim Libânio Ferreira Leite
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Coordenador
Considerado um dos grandes exemplos de energia, por 

que o etanol ficou caro?

Roel Collier
O debate é se o etanol está caro ou se existe uma si-

metria da precificação, por causa do preço da gasolina. 
Uma parte está associada ao custo de produção do eta-
nol, enquanto a outra parte com o seu valor no merca-
do. Precisamos dividir a pergunta em duas formas: no 
enfoque do custo e não no preço do etanol no mercado. 
Nos últimos anos, o custo de produção agrícola da cana-
-de-açúcar inflacionou acima de qualquer indicador co-
mum. Isso pressionou e onerou a produção do etanol. Há 
de se considerar ainda alguns fatores temporários, como 
a valorização do câmbio. 

Coordenador
O etanol ainda é uma alternativa? 

Marcos Lutz
Temos de separar a opção do mundo pela energia em 

duas fases. Como o modelo tradicional, baseado no com-
bustível fóssil, é insustentável, os países desenvolvem a 
energia renovável como mandatório e fazem a conta da sua 
execução. O Brasil largou o Pró-Álcool na década de se-
tenta, quando a bolha de preço de petróleo estava muito 
alta, com a concessão de vantagens diretas ao combustível 
renovável versus o fóssil. 

Os grandes custos agrícolas são: terra — que encareceu 
muito no país, com reflexo direto no seu arrendamento —, os 
insumos — com inflação bastante grande —, e a mão de obra 
— também mais cara por unidade. Paralelamente, no Brasil, 
assistimos a uma política mais clara de redução do preço do 
combustível. A gasolina ficou abaixo do preço internacional, 
com certo subsídio estrutural. Na bomba, isso deixou o álco-
ol mais caro do que a gasolina. 

André Müller Carioba
O Brasil sofre com o teto nos preços administrados 

para a gasolina. O mundo canavieiro precisa de um apoio 
político de longo prazo, porque os investimentos são al-
tamente pesados. É importante fomentar um pouco mais 
o consumo do etanol no País. A cana tem ainda muito 
espaço para crescer, tanto em área, como em produtivi-
dade. Como fabricantes de maquinário agrícola, conti-
nuaremos a oferecer motorizações aptas para consumir 

biocombustível. Ante o cenário mundial, acho pouco 
provável o petróleo continuar em patamar similar ao atu-
al. Portanto, temos de converter o etanol em uma posição 
mais competitiva. 

Coordenador
Por que manter os preços da gasolina em detrimento do 

etanol e dos ativos da Petrobras?

Maurício Tolmasquim
Depois do Pró-Álcool, o álcool ficou competitivo com 

a gasolina, praticamente sem subsídios. Comemorávamos 
isso. Considerado como o ano da crise, 2008 pode ser o 
marco dessa nova mudança. O setor alcooleiro estava alta-
mente endividado, com planos de investimento de expan-
são, compra de usinas e execução de plantas novas. Além 
disso, houve o aumento do custo de produção e a mecaniza-
ção das lavouras que derrubaram a produtividade por uma 
série de questões técnicas. O clima também jogou contra. 
Quanto à gasolina, dentro da política de paridade com o 
preço internacional, o álcool não é competitivo. Aumentar 
o preço da gasolina pode resolver o problema conjuntural, 
mas não o estrutural. 

Marcos Lutz
Se a política do governo é correta ou incorreta, o tempo 

dirá. Há uma perspectiva de prazo diferente. A do Governo 
é de longo, enquanto o empresário paga a conta no final do 
mês. O fato é que o Governo fez duas edições tributárias à 
gasolina, para deixá-la só a 20% de desconto em relação ao 
petróleo internacional. 

Na prática, a grande ambição estratégica do Gover-
no é se desvincular, em termos de custos energéticos, 
do resto do mundo e mostrar que consegue fazer uma 
matriz a preços internos, sem depender das relativida-
des mundiais. 

O fato danoso para o investidor é a falta de previsibilida-
de. Essa é a grande complicação da atual política. O incômo-
do não é o ano ruim, mas a falta de regras para fazer a pro-
jeção de longo prazo. O player de um combustível renovável 
está acostumado com o risco do preço do petróleo. Precisa 
haver espaço para gerar investimentos.

Roel Collier
Concordo com o lado conjuntural da crise. Por isso, as 

importações de álcool dos Estados Unidos. Para o petróleo, 
é diferente, pela razão de não ser renovável. Com as reservas 
e a capacidade da extração próximas do limite, percebemos 
grande volatilidade no preço do petróleo. Por isso, o etanol 
estará mais competitivo a longo prazo. 
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Maurício Tolmasquim
A variação estrutural nos preços da gasolina significa não 

ficar o tempo todo abaixando ou aumentando, com impac-
tos indesejáveis sobre a população e a inflação. A alteração 
ocorre quando o preço do petróleo está em certo patamar 
considerado estável. Se olharmos a longo prazo, a Petrobras 
vive um período de preços acima e abaixo da gasolina. 

Na secretaria executiva do MME, sempre explicava aos 
jornalistas que a gasolina alguma hora está acima ou abai-
xo do mercado internacional. É impossível seguir esse mo-
vimento o tempo todo. A Petrobras chegou a ganhar muito 
dinheiro porque, durante muito tempo, o preço esteve acima. 
Agora, se for fazer o balanço, há perda no líquido. Então, a 
política é de manutenção do preço estruturalmente alinhado 
ao padrão internacional, mas não segui-lo no dia a dia. 

Se pegarmos os impostos (ICMS, PIS/COFINS, etc.), na gaso-
lina, a taxa deve estar em 40%, enquanto no etanol, é de 27%. O 
imposto é 60% e 11%, respectivamente, na Europa e nos Estados 
Unidos. Falamos de uma diferença acima de 10% de sobretaxação 
sobre a gasolina, em relação ao etanol. Era maior porque tinha 
a CIDE, que foi retirada. O importante para o consumidor é o 
preço relativo da gasolina em relação ao etanol. Se o etanol estiver 
abaixo de 70% do preço da gasolina, vale a pena colocar etanol.

Marcos Lutz
Seria um grande retrocesso entrarmos no processo de 

subsídio do etanol. Esse não é o caminho. Passamos por essa 
fase. Já temos estrutura montada. Mas não podemos descui-
dar e depreciar demais esse ativo, a ponto de só retomar com 
subsídio. A Europa e os Estados Unidos fecharão seus merca-
dos contra subsídios e antidumping. 

Com dezenas de impostos, o sistema tributário brasileiro 
é complexo, bem diferente dos Estados Unidos e da Europa. 

Aqui paga-se IPR e impostos sobre o trabalho. Na soma na 
cadeia, a contribuição do etanol é bastante equivalente. Na 
relação de quilometragem, são mais litros para rodar. É difícil 
fazer essa análise. O ICMS varia entre os estados e há impos-
tos que não existem no petróleo. 

André Müller Carioba
Também não defenderia o apoio de subsídios, de maneira 

geral. A indústria precisa ganhar o seu espaço merecido atra-
vés de ganhos de produtividade. Talvez, um elemento para ser 
considerado no bolso seja o conceito do etanol como combus-
tível mais saudável para a humanidade como um todo. 

Roel Collier
Essa discussão é muito válida, mas olhemos um pouco 

mais à frente, porque existem as questões temporárias. Para 
se tornar competitivo como ofertante de energia no futuro, 
o Brasil não pode ficar atrás nos combustíveis de segunda e 
de terceira geração. Devemos analisar como utilizaremos a 
biomassa, não só a da cana-de-açúcar. A pergunta é como o 
setor canavieiro associará uma série de outras biomassas que 
dominará o mundo? 

Coordenador
Excelente pergunta levantada pelo Roel.

Maurício Tolmasquim
Talvez a solução seja a de penalizar um pouco o combus-

tível fóssil, por questões ambientais. Deveríamos taxar mais 
a gasolina, como os europeus fazem. Mas a gasolina tem um 
componente inflacionário grande. É uma questão delicada.

André Müller Carioba Maurício TolmasquimRoel Collier
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Maurício Tolmasquim

Em 2012, o BNDES reservou R$ 4 bilhões para a renova-
ção dos canaviais e R$ 4,5 bilhões para financiar estocagem 
do etanol. A Finep disponibilizou mais R$ 3 bilhões para a 
modernização das plantas industriais. Os recursos são aloca-
dos para superar esse momento de dificuldades.

A questão estrutural significa aumentar a competitivida-
de, mas também buscar novos usos da cana. O etanol de se-
gunda geração e a cogeração têm muito a ver com o futuro. O 
BNDES possui certa dificuldade de emprestar, porque alguns 
empreendedores estão muito endividados e não passam pelo 
critério do banco. Há outros problemas, como as licenças 
ambientais em dia. É uma situação curiosa: o recurso existe, 
mas não é usado.

Coordenador
Em consideração à aposta do Brasil e da Petrobras 

em relação ao pré-sal, como fica a questão do etanol e 
da gasolina? 

Marcos Lutz 
Grande empresa de energia do País e dada a estrutura do 

mercado brasileiro, a Petrobras define o preço da gasolina. 
Desde os anos 70, existe uma melhoria de produtividade es-
trutural no setor sucroalcooleiro de aproximadamente 2% 
ao ano. A partir de 2008, houve os tombos, mas a convicção 
é de um retorno nesse crescimento, diante das diversas fon-
tes de investimento. 

Grande parceiro no setor, o BNDES possui dificuldades 
para alçar todos os canais necessários e atender as centenas 
de companhias. Hoje, mais de 20 usinas, no estado de São 
Paulo, não operam. A situação é muito crítica. 

Se a época do Pró-Álcool passou, agora a história de 
uma regra clara é fundamental. O ponto não consiste se a 
Petrobras é Governo ou não. Para uma empresa, diante da 
independência e o tamanho do Brasil, isso é importante. 
Por exemplo, se o preço da gasolina é a média móvel dos 
últimos 24 meses, teremos 1/24 de variação mensal. O me-
canismo traz estabilidade. 

Roel Collier
Há falta da regra e de estratégia. Quando há incerteza 

sobre onde e quando os investimentos gerarão resultado, o 
setor precisa se reinventar. Da mesma forma, a refinaria pro-
dutora de gasolina, cujo produto sumirá de repente com a 
chegada do carro elétrico. 

Existe a dificuldade de se ter competitividade, como o 
controle direto ou indireto sobre o preço do seu produto 
final, a gasolina, e também devido aos mercados de açúcar 
serem extremamente voláteis. A saída é diversificar e ir para 
outros mercados. No futuro, as empresas evitarão ficar reféns 
de um governo ou de uma commodity extremamente volátil, 

para produzir os produtos desejados pelos mercados e maxi-
mizar a remuneração do acionista. 

A diversificação da matéria-prima, para não ficar na de-
pendência de só, por exemplo, cana-de-açúcar, valorizará a 
biomassa e permitirá produzir outros produtos. Acabará o 
problema em discussão aqui. 

Maurício Tolmasquim 
O etanol é um combustível. Na sua falta, a gasolina roda 

os carros. Faz-se previsão de demanda para as refinarias. 
Mas, se a produção de etanol não acontece por algum moti-
vo, a alternativa é a importação. A equação é complexa dos 
dois lados: Governo e usinas. É melhor deixar esses graus de 
liberdade em vez de amarrar tudo. 

Talvez possa haver uma regra bem clara de quanto 
variará o preço da gasolina. No passado, havia uma pa-
rametrização. O problema é a gasolina estar ligada às 
questões macroeconômicas. É difícil garantir que, se o 
preço do petróleo passar de US$ 120, a gasolina conti-
nuará a aumentar.

André Müller Carioba
Uma mudança, simplesmente, flutuante do preço mun-

dial, nesse caso, seria melhor para o etanol, pois deixaria o 
preço mais livre. A palha e o bagaço são outros elementos 
energéticos na cana. O último, o bagaço, é bem usado, mas 
o primeiro não. Como fabricantes de maquinário, junto a 
outros agentes, temos um potencial gigantesco para fazer 
melhor uso e criar fontes energéticas. Estamos em 8,5 mi-
lhões de hectares de cana-de-açúcar e cresceremos mais. 
Com o etanol de segunda e terceira geração, a sua expressão 
cresce no contexto geral energético. Não é só o litro da ga-
solina na bomba. 

Coordenador
A biomassa otimizaria os custos agrícolas e industriais. 

Esse é um cenário realista?

Maurício Tolmasquim
Na realidade, a cana é uma planta maravilhosa, não é 

apenas etanol. Do seu poder energético, um terço está no 
suco, para produzir o etanol e o açúcar, um terço no ba-
gaço e um terço na palha. Historicamente, usávamos so-
mente um terço. Agora, utilizamos um segundo terço para 
gerar a energia e distribuir na rede. Mas ainda um terço da 
palha é jogado fora. Não se vai poder utilizar tudo, uma 
parte serve como adubo ao solo. Antes da questão do uso 
da biomassa para etanol de segunda geração, o uso da pa-
lha é mais simples para aumentar a rentabilidade da plan-
ta. O maquinário já existe.
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Roel Collier

Esse é o cenário viável. A cana-de-açúcar representa 16% 
da matriz energética, com mais 12 milhões de hectares para 
expansão. Há um plano, se não me engano, por volta de 60 
milhões de hectares de expansão. Existem 100 milhões de 
hectares de terras degradadas, certamente todas apropria-
das para serem canaviais. Mas a cana é a melhor forma de 
biomassa, por conter sacarose. Outros projetos começam a 
plantar a cana energética, com 1% a 2% de sacarose, para 
aproveitar a celulose como biomassa. 

O futuro passará pelo açúcar fermentado da biomassa 
nos próximos cinco anos. Precisamos construir uma infra-
estrutura e montar um sistema de financiamento para a tec-
nologia avançar. O melhor açúcar fermentado será aquele da 
biomassa, da celulose e hemicelulose. Existe uma visão muito 

clara, seja pelo próprio BNDES, seja por outras políticas: o 
desejo do Brasil continuar competitivo como ofertante de 
energia. Fala-se muito do pré-sal, mas com um concorrente 
do setor de energias renováveis pode-se e se deve conviver. 
Para isso, precisamos de uma excelência de implementação.

Marcos Lutz
Na região de Ribeirão Preto estão as melhores e as mais 

caras terras do Brasil. Então, na prática, a cultura de cana 
responde muito bem à terra boa e clima bom. Quando o 
setor está pujante, com sobra de margem, fica mais fácil en-
trar em terras de pior qualidade e, mesmo assim, ter renta-
bilidade. Quando o momento é inverso, fica difícil a sobre-
vivência econômica em áreas degradadas. Infelizmente ou 
felizmente, a terra tem valor, em alguns lugares versus ou-
tros, por algum motivo logístico, clima, solo, topografia, etc.

Em relação à palha, há um ponto superimportante, que 
virou necessário e mais do que recomendável. O problema 
é como chegar ao futuro e monetizar o setor. No presente, 
existem algumas alternativas, como trazer mais palha do 
campo para a cogeração da energia elétrica. A mecanização 
é um dos desafios. A palha não é mais queimada na colhei-
ta, cria colchões altos e afeta a produtividade. Cabe arrumar 
uma maneira econômica viável. 

Coordenador
Além de competir em área e produção com o mercado 

de alimentos, há futuro para um biocombustível 100% de-
pendente da vontade governamental?

André Müller Carioba
A iniciativa privada é o motor preponderante. O Gover-

no pode dar o norte, mas a agricultura, de maneira geral, 
deve buscar o biocombustível bem sustentado. Não enxergo 

um abandono, mas o Brasil precisa ganhar mais independên-
cia. Em outras palavras, mais incentivos para a iniciativa pri-
vada desenvolver as tecnologias renováveis. 

Maurício Tolmasquim
A estrutura atingida pelo etanol é competitiva com a ga-

solina, apesar desse mau momento. O biodiesel é uma área 
complicada, com 85% da produção tendo a soja como maté-
ria-prima. Com valor de mercado muito grande, é difícil, a 
não ser com grandes subsídios, viabilizar o uso dessa cultura. 
A gordura animal e as outras oleaginosas, também com uso 
na indústria química, não valem a pena. 

Do ponto de vista social, o biodiesel é muito importante, 
em função das outras oleaginosas produzidas nas pequenas 
propriedades no Nordeste. Mas ainda não está no horizonte 

William Waack

Marcos Lutz
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como projeto econômico competitivo, sem olhar as outras 
externalidades em relação ao diesel. O apoio deve prosseguir, 
mas será difícil alcançar o tamanho do etanol.

Coordenador
O pré-sal explica o abandono do álcool pelo governo? 

Marcos Lutz
O plano do pré-sal pode ajudar a força da Petrobras para 

aumentar o preço do combustível e financiar esses investi-
mentos enormes. A matriz renovável e a matriz fóssil convi-
vem perfeitamente no mundo inteiro. O Brasil tem um bom 
papel a exercer. 

Do ponto de vista tecnológico, as companhias podem 
buscar alternativas a ter maiores rendimentos com a bio-
massa e outros produtos. Para a competitividade do etanol, é 
preciso melhorar a produtividade e conseguir outras receitas 
com a mesma cana, para pagar a conta, seja no bagaço, seja 
na palha. Isso envolve fabricantes de equipamentos com pro-
dutos mais rentáveis e com custo mais baixo de manutenção, 
melhores fontes de germoplasma, treinamento e capacitação. 

A atuação da iniciativa privada será fundamental e não po-
demos nos eximir disso.

Maurício Tolmasquim
O Brasil será uma potência energética e ambiental no 

século XXI. Temos uma matriz extremamente renovável em 
46%, quando no mundo é em 14%, e nos países da OCDE 
apenas 7%. A base de recursos naturais no País permitirá a 
sua continuidade como renovável. Só usamos um terço do 
potencial hidráulico. Temos 143 mil megawatts da capacida-
de eólica, correspondente a dez Itaipus. Daqui a dez anos, a 
produção nacional de etanol estará entre 53 e 63 bilhões de li-
tros de etanol. O problema é conjuntural e não estrutural. Vá-
rias questões estão sendo feitas para superar esse momento. 

O petróleo é algo de bom que descobrimos. Como expor-
tador de petróleo, o Brasil terá um papel geopolítico diferen-
ciado no mundo. A sua produção está localizada em regiões 
conflituosas. O Brasil tem arcabouço jurídico e contratos 
confiáveis. Deveremos produzir 5,3 milhões de barris daqui 
a dez anos. Hoje produzimos dois. Três estarão para consu-
mo e dois para exportação. Será interessante ser o primeiro 
exportador de petróleo a ter uma matriz limpa. Pode até pa-
recer paradoxal, mas é a verdade.
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inTeração Dos 
MercaDos De 
aLiMenTos e 
coMBUsTÍVeis

James Fry
Colocaremos em perspectiva como o comportamento 

das cotações nas commodities agrícolas foi alterado pelos 
biocombustíveis, principalmente depois de 2007. Assistimos 
a uma correlação de preços entre as matérias-primas de bio-
combustíveis com o petróleo, exceto no açúcar. A sojicultura 
compete em áreas com o milho, principalmente nos Estados 
Unidos. Se uma das culturas se torna rentável, a outra acom-
panha. No farelo de soja, as evidências são menores em com-
paração à soja em grão. 

Os movimentos ficaram mais correlacionados para mi-
lho, trigo e óleos vegetais, em relação ao preço do petróleo 
no mercado mundial. Como para fazer biodiesel é necessário 
uma quantidade de óleo vegetal, a relação fica mais precisa.

Essas evidências mostram mudanças na formação dos 
preços devido aos biocombustíveis. Como na estória de Ala-
dim, o gênio agora está fora da lâmpada, com a possibilidade 
da produção de biodiesel. Se ficam mais baratos, aumenta a 
chance de converter o óleo vegetal em biodiesel. Isso aconte-
ce no sudeste asiático quando o óleo de palma torna-se mais 
competitivo que o diesel. 

Não é preciso nenhum governo para momentos em que 
o óleo de palma tem o mesmo preço do petróleo bruto, seja 
queimado como biodiesel ou como combustível, sem a prá-
tica de nenhum subsídio. É totalmente lógico o petróleo es-
tabelecer o piso de preço para o mercado de óleos vegetais. 
Portanto, devemos analisar a mudança ocorrida na formação 
dos preços das commodities agrícolas.

No óleo de palma, líder na produção mundial de óleos 
vegetais, há sazonalidade na produção. As variações anuais 
de preços ajudam entender esse fenômeno. Se pudéssemos 
prever os estoques de óleo de palma, projetaríamos como os 
preços mudariam. 

Os preços dos óleos vegetais, agora, deslocam-se por uma 
faixa de preços na qual o preço do petróleo estabelece o piso. 
Isso ajuda entender o preço do óleo vegetal e, em particular, 
o preço do óleo de palma.

A localização na faixa de preços depende do tamanho dos 
estoques: se altos ou baixos. Quando os estoques estiverem 
altos, o preço do óleo de palma será reduzido até o ponto 
em que, em algum lugar do mundo, as pessoas começarem a 
queimá-lo como combustível com ou sem subsídios. Tecni-
camente, é possível colocar óleo vegetal refinado diretamente 
no tanque de um motor a diesel. 

O primeiro automóvel motor a diesel utilizou óleo vegetal 
como combustível. Isso é feito na Indonésia quando os preços 
diminuem. Portanto, quando os estoques estão altos, o prêmio 

é baixo e vice-versa. Nos Estados Unidos e na Europa, existe a 
diferença entre os preços de óleos vegetais e os preços de diesel. 
Quando ela está muito alta, a demanda cai e vice-versa.

No preço do etanol, não há nenhum incentivo real para 
substituir a gasolina no Brasil. Existe uma espécie de faixa 
de preços invertida, por causa da paridade de 70% entre os 
preços do etanol e da gasolina. A viabilidade do etanol como 
combustível varia de acordo com o preço nos diferentes es-
tados brasileiros, devido ao imposto. Desde 2011, o preço 
do etanol tem estado alto e o mercado raciona a oferta, com 
restrição no número de estados em que é economicamente 
atraente comprar etanol combustível de 22 para 3.

No açúcar, como exporta a metade do volume mun-
dial, o Brasil faz o preço. Por sua vez, a maior proporção 
de cana-de-açúcar do mundo destina-se a biocombustí-
veis. Mas, devido à política de preços de gasolina do go-
verno brasileiro, o açúcar é a única grande commodity que 
depende dos biocombustíveis, mas que não segue o preço 
mundial do petróleo. 

Para os outros grandes cultivos no Brasil, se se quiser en-
tender os preços futuros dessas commodities, precisar-se-á 
dos fatores que impelem o preço do petróleo. 

A respeito do ciclo de preços das commodities, cabe olhar 
em particular as evidências atuais para o petróleo. O número 
de plataformas está cerca de duas vezes e meia maior em re-
lação ao início de 2007, devido à maior demanda e aos preços 
altos. Enquanto isso, como está bem mais barato que o petró-
leo bruto, diminuiu-se o esforço para encontrar o gás natural.

Os Estados Unidos ainda correspondem a aproximada-
mente 22% da demanda mundial diária de petróleo. Antes 
era um quarto. Desde o pico dos preços de petróleo, em 2006 
e 2007, até agora, houve uma queda de pelo menos 10% na 
demanda. Isso também aconteceu na maioria dos países eu-
ropeus, especialmente com a recessão. Há vinte anos, os es-
toques norte-americanos para uso eram de quase 100 dias e 
diminuíram para menos de 75 dias.

Não parece, hoje, ser possível justificar os preços do pe-
tróleo pelos fundamentos do mercado. Os estoques estão 
elevados, a demanda afetada pelos preços altos e a oferta au-
menta. Portanto, não há evidências de que as forças básicas 
por trás dos ciclos de commodities sumiram. 

O mercado terá de reagir e os preços se ajustarão para co-
brir os custos da introdução de novas fontes de suprimento, que 
são menores aos valores atuais. Na Indonésia, maior produtora 
mundial de óleo de palma, as áreas de plantio aumentaram com 
o preço alto, assim como no Brasil e no resto do mundo.

Nos principais metais industriais, temos um período de 
preços altos, com falta de investimentos e a demanda em 
crescimento contínuo. Precisamos de outro período de pre-
ços altos para estimular o investimento, como ocorre agora 
em novas minas.

O índice de frete marítimo das commodities secas chegou 
a um pico em 2007, com alta encomenda de navios, cujo ex-
cedente agora bate 30%. Portanto, não acredito que os mer-
cados de commodities desafiam a gravidade, diante das evi-
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dências da existência de ciclos. Os preços altos racionam a 
demanda e há um período de defasagem para se conseguir 
novos suprimentos com o petróleo — um exemplo sendo o 
pré-sal —, com metais ou culturas arbóreas. 

E, no curto prazo, sem suprimentos adicionais, a China 
só poderá crescer o quanto quiser se estiver disposta a pa-
gar preços acima dos outros países. Mas, mais cedo ou mais 
tarde, isso brecará a economia mundial, um dos motivos da 
nova recessão na Europa. 

O açúcar, diferente das outras commodities, talvez consiga 
desafiar a gravidade durante mais tempo. O preço da gasolina 
no Brasil está abaixo dos preços mundiais, mas com o custo 
do pré-sal a pagar. 

Por sua vez, o governo tenderá a não permitir queda no 
preço da gasolina quando caírem os preços mundiais do pe-
tróleo bruto. A estratégia será estabilizar o preço e assegurar 
retorno para a Petrobras. Durante algum tempo, isso ajudará 
a proteger o açúcar de preços mais fracos. 

Como os mercados não são isolados, o etanol de milho dos 
Estados Unidos poderá vir para o Brasil. Se os seus preços ca-
írem na esteira de uma redução do preço do petróleo, o etanol 
de milho poderá, no futuro, concorrer com o etanol brasileiro, 
se bem que isso pode levar algum tempo.

Coordenadora
Vamos ouvir os comentários gerais dos nossos deba-

tedores.

Christian Lohbauer
Essa nova banda dos preços das commodities agríco-

las, vinculada ao preço do petróleo, muitas vezes passa 
esquecida. O setor que represento tem algumas crises de 
compreensão sobre o mercado, enquanto a demanda cai 

Fonte: LMC Internacional
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drasticamente e a oferta de laranja é enorme. Mas a de-
manda por petróleo e energia tem efeito direto sobre as 
outras commodities. 

Com exceção do açúcar e do etanol, com suas caracterís-
ticas específicas, todas as outras commodities acompanham 
essa demanda por petróleo. Na medida em que a procura e 
a perfuração aumentarem, em algum momento teremos ex-
cesso de oferta, e cairão todas juntas. É uma provocação para 
fazermos um planejamento estratégico, tido como em falta 
no âmbito nacional. Não é só para o agro, mas para o País, 
como chama a atenção o ex-ministro Roberto Rodrigues.

Arriscarei a dizer que a política adotada, hoje, no 
Brasil, em relação ao etanol, é equivocada. Os gráficos 
apresentados pelo professor demonstram que estamos 
de alguma maneira perdendo a oportunidade do etanol. 
Dificultamos enormemente o seu desenvolvimento, em 
função dessa manutenção do preço da gasolina. É uma 
interferência política com efeitos danosos para um setor 
absolutamente essencial para o Brasil. 

A diferença no caso da análise do açúcar, em relação 
aos outros produtos, decorre da importância brasileira no 
fornecimento de açúcar e, também, pela queda da competi-
tividade do etanol. 

Nesse ambiente contemporâneo de preocupação com a 
segurança alimentar e energética, o quadro é absolutamente 
novo quando focado na segurança energética. Nos últimos 
cento e cinquenta anos, não há nada parecido com isso, para 
oferecer a indicação importante de mais um ciclo com resul-
tados de quedas, não se sabe em quanto tempo, nos preços 
das commodities. Deveríamos saber aproveitar essa oportu-
nidade como país exportador de vários produtos. 

Márcio Lopes de freitas
É uma honra, no Ano Internacional do Cooperativismo, 

podermos estar juntos da Abag para tratar do agronegócio 
brasileiro. Gostaria de ser um pouco mais provocativo nes-
se tema exposto pelo professor. Essa indexação no preço das 

commodities mostra uma mudança de rota muito clara, de 
2007 para cá, justamente quando se questiona a credibilidade 
das instituições globais.

Das conversas com as cooperativas, a percepção é mui-
to mais de uma mudança, realmente, de patamares dos 
preços das commodities agrícolas. Essa indexação tende a 
ter uma ruptura. Os problemas financeiros mundiais ex-
puseram a incapacidade de o sistema mundial abastecer-
-se com eficiência. 

Os processos de subsídios nos países do hemisfério Norte 
não foram capazes de gerar excedentes para dar conforto ao 
mercado consumidor. Junto à exposição dos sistemas finan-
ceiros, mostrou-se esta fragilidade de abastecimento. E, por 
isso, coincidentemente, uma mudança nos patamares de pre-
ços dessas commodities. 

Acredito também na permanência desse quadro. Mas a 
necessidade de gerar tranquilidade e conforto terá de ser su-
prida de alguma forma. Isso não será feito somente com gás 
ou petróleo. Terá de ser feito com produção dessas commodi-
ties. Então, deveríamos repensar e questionar o professor se 
isso poderia estar acontecendo. 

Ricardo Mussa
Diante da oportunidade criada pelo preço do petróleo e 

a seca nos Estados Unidos, o Brasil precisa ter políticas para 
aproveitá-las. Nos últimos anos, assisti muito à falta disso, 
com relação à questão de terra para estrangeiro, por exemplo. 
Estava em um evento, em Nova Iorque, quando saiu o pare-
cer da AGU e o ministro da Rússia disse para 700 pessoas: 
“Diferente do Brasil, estamos aqui para abrir a porta para o 
investimento estrangeiro”. 

Muito investimento foi desviado do Brasil para outros 
países, em função de políticas erráticas. Isso é uma obser-
vação quando falamos em ter um papel preponderante nas 
discussões. Na elaboração do planejamento, é importante o 
Brasil preparar-se com estratégias tanto para os bons, como 
os maus momentos. 

Coordenadora
A desoneração de impostos do etanol e do biodiesel não 

seria um bom ponto de partida para regularizar a oferta de 
etanol no mercado interno?

James fry
A flexibilidade para reduzir a carga fiscal no etanol permi-

tirá um preço mais competitivo em relação ao da gasolina. No 
biodiesel, é muito diferente, pois existe a mistura obrigatória 
fixa, com o preço determinado em leilão. A Petrobrás compra 
a quantia adequada. Não me parece ser o caso da relevância 
do imposto. Na mistura obrigatória de etanol hidratado com a 
gasolina, os preços são estabelecidos de forma diferente.

Christian Lohbauer
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Coordenadora 

Qual seria o impacto, na economia brasileira, se os preços 
das commodities agrícolas caíssem, nos próximos dois anos? 
Estamos preparados, como país? 

Ricardo Mussa
É difícil saber. O setor agrícola está acostumado com 

intervalos de preços altos e baixos. Pouco se fala em 
quebradeira geral. Esses ciclos podem afetar no curto 
prazo. Apesar de ninguém gostar, não parece ser um 
superproblema. A situação brasileira é até confortável 
nesse sentido, com um hedge muito natural dos seus 
custos frente à produção. 

Os fundamentos gerais são da maior competitividade 
do Brasil, com água, terra e luz. Podemos passar algumas 
complicações, mas o mercado livre se ajustará. Como ex-
portador, de uma maneira ou de outra, o País irá se recu-
perar no longo prazo e os preços flutuarão nos intervalos 
de equilíbrio. 

Christian Lohbauer
No caso do suco de laranja, como exporta 98% da sua 

produção, o Brasil é dependente do mercado internacional, 

dos quais 90% se destinam para a União Europeia, Estados 
Unidos e Japão. No mundo, a produção brasileira correspon-
de a 70% do suco e a 80% da exportação. É uma atividade 
muito bem brasileira.

Na última década, o consumo do produto caiu 17%, 
no mundo, e 25%, nos Estados Unidos. Na Europa, a 
baixa foi pequena. Paralelamente, houve grande aumen-
to da produtividade dos pomares paulistas. Temos ofer-
ta absoluta e excessiva de laranja, mas não sabemos o 
que fazer. Além disso, o estoque é feito no suco e não na 
matéria-prima. Nesta temporada, o desastre é o excesso 
de frutas para atender o mercado consumidor. Ao con-
trário das outras commodities, os preços até foram bons 
no último ano. 

Insistimos na oportunidade aberta para o Brasil. O in-
cômodo é a evidência da sua perda por nossa culpa e não 
em razão das mudanças de condições internacionais, como 
ficou demonstrado na apresentação do professor. Não sere-
mos competentes o suficiente para mexer em situações inal-
teradas há mais de vinte anos. 

No Brasil, falta um trabalho mais organizado. Discuti-
mos, em congressos anteriores, o fato de o problema brasi-
leiro ser mais político em comparação ao econômico. Com 
forças na sociedade não dispostas às mudanças, deixamos de 
avançar e ocupar novos espaços.

Márcio Lopes De freitas
Essa falta de estratégia, que não dá para esconder, 

certamente não cairá do céu. Na agricultura brasileira, 
trabalham menos de 10% da população. O impacto de in-
fluência do setor na sociedade é esse. Precisamos desen-
volver organização para traçar metas do ponto de vista 
econômico e ter representação política forte. Em vez de 
agir, governos reagem de acordo com a sua capacidade de 
impacto e influência. 

Entre as razões do movimento cooperativista, está a 
organização econômica dos seus membros, mas também 
a política, para dar a nossa força, pequena e isolada, mas 
de influência e capacidade, para impactar nas metas de 
ações do Governo. 

James fry
As áreas como o Mato Grosso são as mais produtivas e de 

custo baixo. Seu problema é a infraestrutura. Quanto à neces-
sidade do envolvimento local, em maio, na minha cidade fui 
eleito vereador e minha esposa prefeita. Então, pelo menos, 
participamos.

 
Coordenadora
Que fatores poderiam promover um descolamento das 

cotações agrícolas em face às do petróleo? 

Coordenadora Mônika Bergamaschi
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James fry

Quando os preços estão altos, é difícil imaginar que 
ficarão baixos de novo. Uma das consequências dos pre-
ços altos é o aumento do valor da terra. As ferrovias são 
muitas nos Estados Unidos e poucas no Brasil. Isso pesa 
na competitividade. Um dos problemas para desacoplar a 
agricultura dos preços do petróleo é a dimensão do setor 
de biocombustíveis. No caso de óleos vegetais, já represen-
ta 14%. Para compensar a perda de demanda de biocom-
bustível, o mercado de alimentos precisaria crescer rápido. 
Isso não acontece. 

Ricardo Mussa
De fato, falta organização para levarmos adiante as nossas 

demandas. Nas conversas com agricultores e empresários, fica 
a sensação de desconhecimento sobre o caminho a ser seguido.

Nessa questão de segurança alimentar e energética, os 
governos aprendem. Acho catastrófico o cenário de que-
da do preço do petróleo e das demais commodities. Os 
governos não reagirão para evitar a quebradeira. Como o 
petróleo é um combustível fóssil, as políticas do Governo 
serão difíceis de mudar. 

Não parece premente esse risco de queda dos preços. A 
expansão mundial na produção de alimentos é sempre um 
custo mais elevado. Os preços atingem novos níveis. As me-
lhores áreas já foram ocupadas. Mas o trading continua com 
cenário positivo nos próximos vinte ou trinta anos, com o 
aumento populacional e o consumo de proteínas.

 
Christian Lohbauer

O Professor Fry sugeriu a construção de linhas de fer-
rovias no Brasil, para quando viesse a queda de preços nas 
commodities. Com isso, seria possível baixar o preço do 
transporte e manter os produtos competitivos. Essa é a di-
ferença entre pensar à frente. De onde sairá a pressão e 
a força de interesse privado para modificar o quadro de 
imobilização? Quando vier a onda de baixa, continuare-
mos sem infraestrutura e logística. Essa é a aflição vivida. 
Não sabemos sair desse imbróglio. O Brasil pode ter a for-
ça para se recuperar, mas a oportunidade, talvez, seja per-
dida. O Comitê Estratégico do Agronegócio é um esforço 
importante do ministro. Temos a Frente Parlamentar. Pre-
cisamos dar o máximo em empenho, porque o agronegó-
cio é superior à nossa representação. 

Márcio Lopes de freitas
A capacidade de reorganização econômica das cadeias 

produtivas enquanto setor agropecuário brasileiro passa 
pela coordenação política. Isso parece uma questão dis-
tante, mas não podemos ter pudor para organizarmos. 
Para os políticos, há um processo de desgaste em repre-
sentar um setor pequeno da população brasileira. Os par-
lamentares necessitam de apoio. Tudo de forma ordeira e 
com transparência.

Não podemos ficar sentados na espera dos acontecimen-
tos. Temos de ter a capacidade de influenciar e mostrar os 
benefícios de uma rodovia de Lucas do Rio Verde até a Bahia. 
Estar organizado é participar ativamente do processo políti-
co. Se os outros elos da cadeia engajarem-se no processo, a 
força aumenta e melhoraremos a capacidade de ter política 
de médio e longo prazo.

Márcio Lopes de Freitas

Ricardo Mussa
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PrÊMio norMan 
BorLaUG 
HOMENAGEADO: HERBERT 
BARTz

 
fernando Penteado Cardoso

É uma honra fazer a apresentação do amigo Herbert 
Bartz, que será homenageado com o Prêmio Norman Bor-
laug. Conheci-o, indiretamente, na década de 1980, quan-
do pedi a um dos meus filhos para ir até a fazenda dele, em 
Rolândia, no estado do Paraná. Tinha constatado e me in-
formado, numa das viagens pela Manah, no Rio Grande do 
Sul, a respeito de plantio direto. Meu filho foi recebido em 
Rolândia com toda a gentileza particular do Sr. Bartz para 
com as pessoas que o procuram. 

Considero o Bartz um apóstolo da grande revolução ocor-
rida na agricultura brasileira para superar o risco da erosão, 
com uma nova técnica. Como tecnologia, o plantio direto nos 
remete, até certo ponto, ao ambiente agrícola das florestas, 
onde o solo, não perturbado, ano após ano, permanece prote-
gido por uma camada de resíduos.

Herbert convenceu-se disso ao visitar, nos Estados Unidos, 
a Universidade de Kentucky, cujas pesquisas, desde os anos 40, 
tentavam eliminar o preparo do solo e, com isso, protegê-lo da 
erosão, e, além disso, reduzir os custos.

Juntamente com o seu grande amigo, Nonô Pereira, du-
rante anos seguidos, foi o pregador dessa nova tecnologia pelo 
Brasil afora. Ambos estiveram presentes em diversas palestras 
e eventos, para convencer os lavradores, principalmente os 
mais moços, que se tratava de um novo ambiente agrícola. A 
ameaça da erosão podia ser superada e os agricultores podiam 
confiar na sustentabilidade do solo.

Certa vez, Herbert me contou que, quando fazia viagens, 
pelas manhãs, levava os seus petrechos de ginástica. Bem cedo, 
ele parava o carro e fazia exercícios para os músculos peitorais. 
Isso lhe deu extrema força, que se aliou à sua força moral de 
partir por esse Brasil. Com isso, fez um verdadeiro apostolado 
de uma tecnologia de proteção do solo. 

Portanto, é uma grande alegria poder estar aqui, presente, 
colaborar e participar de uma justa homenagem ao nosso ami-
go da terra brasileira, que é Herbert Bartz. 

Herbert Bartz
Ouso dizer que ter um amigo como o Dr. Fernando, por 

coincidência, da mesma idade como tinha Norman Borlaug, é 

para mim grande satisfação. Algumas vezes, Borlaug veio para 
Rolândia — a primeira vez em 75. Tínhamos longas conversas. 
Naquele tempo, o plantio direto dava os primeiros passos. 

Uma vez perguntei ao Dr. Borlaug — com sua vasta expe-
riência e viagens para China, Rússia e outros cantos do mundo 
—: “qual é o método mais adequado para diminuir esses fan-
tásticos riscos com as secas e geadas?”. Ele disse: “Você está 
com tudo. É o plantio direto”. Isso ele falou em 75, na varan-
da da fazenda, em Rolândia. Felizmente, temos algumas fotos 
para testemunhar essa nossa conversa.

Não vou dizer amizade, mas Dr. Borlaug, mais tarde, foi 
nosso convidado para um encontro em Foz do Iguaçu. Apro-
veitamos para irmos juntos até o Paraguai, para ver o plan-
tio direto numa pequena propriedade. Ele dizia: ”Os grandes 
agricultores podem viajar e buscar conhecimento, mas para os 
pequenos temos de levar a mensagem”.

Tinha preparado uma pequena semeadeira de 1,50 m, re-
colhida do ferro-velho, uma sobra de um projeto de pesquisa, 
do Instituo Agronômico do Paraná, de Londrina. Reformei 
esta plantadeira e a equipei com uma barra para a tração ani-

Herbert Bartz, Luiz Carlos Corrêa Carvalho e 
Fernando Penteado Cardoso

Fernando Penteado Cardoso
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mal. Por intermédio do técnico que trabalhava no projeto, ela 
foi emprestada para o Paraguai e, num assentamento, lá perto 
de Foz do Iguaçu, usada para fazer a demonstração. Com su-
cesso enorme, quando a pedi de volta, eles falaram: “Não vol-
tará mais para o Brasil. Ela ficou nossa”. Um tipo de usucapião 
paraguaio, não é?

De qualquer maneira, para mim, foi uma grande satisfa-
ção. Tinha de mencionar, também, a presença aqui do terceiro 
pioneiro do plantio direto, que é o Franke Dijkstra. 

Tivemos esse apoio dos amigos de Ponta Grossa, Franke, 
Nonô e mais a grande turma de agricultores dispostos a abra-
çar esse risco, que, naquele tempo, representava o plantio dire-
to. Para eles, bem acertado Franke falou: “não era uma opção 
de fazer o certo; era uma questão de sobrevivência”.

O Franke tinha cunhado essa palavra porque a erosão nos 
comia vivos. A erosão estava tão violenta, principalmente nas 
terras de areia de Ponta Grossa. Se não tivesse vindo o plantio 
direto, como também nas terras de Mauá da Serra — princi-
palmente pelo plantio de batata pelos japoneses —, seríamos 
forçados a abandonar a atividade agrícola. E, nesses casos, foi a 
salvação existencial desses agricultores. 

Por uma grande coincidência, tive a satisfação de receber 
um livro com título em inglês, mas traduzido para o alemão. 
Pedi ao Dr. Roque Dechen, também aqui presente, para man-
dar traduzir esse livro para o português. A sua mensagem é tão 
fantástica, pois trata praticamente da erosão das civilizações. 

Nele, de certa maneira, coloca-se que, em 6 mil anos de 
história humana, todas as civilizações tiveram um crescimento 
inicial em que dominaram a arte de trabalhar o solo, de fa-
zer a agricultura crescer, formar cidades — por exemplo, na 
Babilônia, mais tarde no Egito, tanto como entre os gregos e, 
principalmente, os romanos, que cultivaram toda a volta do 
Mediterrâneo e o transformaram em celeiro. Com o aprimora-
mento da técnica agrícola da aração, uma primitiva forma de 
arar, eles conseguiram destruir esses solos. 

Na realidade, para fazer a agricultura em todos esses 
tempos pelo sistema convencional, a terra era violentada, no 
sentido de dar o último que ela tem em matéria orgânica e 
vida biológica. Esse fator, por si só, tem, hoje, uma prova e 
trabalho científico. 

Os pesquisadores Carlos Cerri, João Juca e o Telmo Amado 
deram para nós a informação científica do ciclo de carbono. O 
fato de que o CO2 presente no ar causaria alterações no clima 
e aquecimento global. 

O sistema de plantio direto, que sequestra carbono e o co-
loca em forma de palha e matéria orgânica no solo, para os 
cientistas e pesquisadores da área agrícola, é a sustentabilidade 
da agricultura.

A sustentabilidade que todas as civilizações com agricultu-
ra não conseguiram estabelecer. Os maias e astecas, ao exauri-
rem os seus solos e com a incidência de secas ou adversidades 
climáticas, viram suas civilizações perecer ou se exterminar.

No Brasil, o desenvolvimento desse conceito do plantio dire-
to com rotação de cultura não é tão novo. Em 1972, fomos para 
os Estados Unidos, na busca de uma técnica. Mas o conceito 

de plantio direto vai mais longe ao incluir as práticas da biodi-
versidade e da rotação de cultura. Nos anos 90, quando quase 
metade da área agrícola já usava essa técnica, um repórter me 
perguntou: “Você veio buscar o plantio direto aqui, nos Estados 
Unidos, que tem talvez 25% em plantio direto. Por que essa ex-
pansão no Brasil?”. Eu falei: “Bom, é meio complicado para ex-
plicar, mas eu diria: se você conhecesse a biodiversidade mental 
dos brasileiros, talvez entenderia um pouco mais”.

Estive na África e na Austrália, por intermédio da, tam-
bém aqui presente, Teresa Sanches. Ela proporcionou uma 
viagem de instrução para os australianos que fazem plantio 
direto, mas sem os nossos ingredientes: biodiversidade, ro-
tação de cultura e, principalmente, nosso forte respeito pelo 
meio ambiente e a natureza. 

O grande milagre, realmente, é que o conceito do plantio 
direto, aqui no Brasil, desenvolveu-se apesar de não ter apoio 
da política. O presidente Lula mencionou, em 2008, em Cope-
nhague, que o Brasil alcançou 30 milhões de hectares. É um 
fato. Concordamos e ficamos contentes com o reconhecimen-
to. Mas a minha esperança, como agricultor, é de que, talvez, 
algum dia, a ética do plantio direto de respeitar a natureza e 
aceitar os mandamentos que ela exige, em termos de moral, 
consiga contaminar o mundo político.

Antonio Roque Dechen, Herbert Bartz, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, 
Fernando Penteado Cardoso e Pedro Arraes

Herbert Bartz
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PrÊMio PersonaLiDaDe 
Do aGroneGÓcio “neY 
BiTTencoUrT De araÚJo”
HOMENAGEADO: JOSé 
GOLDEMBERG

Sr. Luiz Carlos Corrêa Carvalho
É uma grande honra homenagear o Professor Goldem-

berg. Eu me lembro de quando tive a honra de fazer o anún-
cio do prêmio a ele. A sua reação foi tão positiva quanto sem-
pre é. E discutíamos sobre um prêmio vindo do agronegócio 
para um físico, que lutou a vida toda com a questão da ener-
gia. Poderemos assistir a apresentação da vida interessante 
do Professor Goldemberg. 

Queria lembrar, como passagem, para fortalecer um dos 
pontos mais importantes para os militantes na área de ener-
gia renovável, que vivíamos, no entorno da Rio-92, uma 
crise bastante razoável. Na época, temíamos até as conse-
quências. Com o fechamento do Instituto do Açúcar e do 
Álcool, não sabíamos direito para onde iríamos. Ouvimos a 
voz do Professor Goldemberg, na época como ministro, so-
bre o impacto da cogeração de energia, não apenas de pro-
dução de energia, mas de geração de empregos e renda. E 
aquela mensagem fortaleceu muito a recuperação do setor. 
Essa lembrança eu queria deixar.

Prêmio Ney Bittencourt de Araújo
O Prêmio Personalidade do Agronegócio passa a se 
chamar Prêmio Personalidade do Agronegócio “Ney 
Bittencourt de Araújo”. Uma justíssima homenagem a 
este mineiro de Viçosa. Um brasileiro, acima de tudo, que 
tanto fez pelo agronegócio nacional. Filho de Memorina 
Bittencourt de Araújo e Antônio Secundino de São 
José, o fundador da Agroceres, Ney nasceu e foi criado 
cercado de agricultura por todos os lados. Por isso, não 
foi surpresa para ninguém quando escolheu a agronomia 
como profissão. 

Aluno esforçado, responsável e brilhante, formou-
se pela Universidade Federal de Viçosa em 1958 e 
graduou-se pela American Management Association, 
em Nova Iorque, no curso avançado de Administração, 
em 1970. Sua formação superior em Agronomia foi 
uma das grandes alegrias do seu pai, que, assim, via a 
continuidade do seu trabalho na figura do filho querido.

É claro que o jovem Ney foi trabalhar na Agroceres, 
junto ao pai. Sempre pautado por um grande 
senso de responsabilidade, subiu rapidamente na 
empresa. Teve uma atuação fundamental durante a 
nacionalização da Agroceres e, quando o pai afastou-
se, Ney assumiu o comando da empresa, onde ganhou 
notoriedade. Transformou a produtora de milho em um 
avançadíssimo centro de desenvolvimento de genética 
animal e vegetal. 

Ney Bittencourt de Araújo teve uma atuação muito ampla 
e diversificada no agronegócio. Foi presidente, diretor 
ou conselheiro em mais de 20 entidades, nacionais e 
internacionais, ligadas ao agribusiness. Entre os muitos 
trabalhos de destaque, vale ressaltar sua participação 
como fundador da Abag. Nem poderia ser diferente. Ney 
estava à frente de todas as iniciativas que ajudassem no 
desenvolvimento do agronegócio no Brasil

Roberto Rodrigues, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, José Goldemberg, 
Mônika Bergamaschi e Urbano Campos Ribeiral

José Goldemberg
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Participou de congressos e conferências em vários 
países ao redor do mundo, na sua incessante busca por 
grandes inovações que pudessem trazer prosperidade 
para as nossas terras. Pode-se dizer que Ney 
Bittencourt de Araújo foi um verdadeiro agribusiness 
man, com uma presença marcante no agronegócio 
mundial. Um homem que deixou sua marca indelével 
na terra: uma formidável herança de otimismo, 
esperança e fé no Brasil.

José Goldemberg
Quando o Caio comunicou a minha distinção com 

esse prêmio, a reação imediata foi de não merecimento. 
Disse que sou um físico nuclear. O meu aprendizado so-
bre agricultura foi ao longo da vida. Não foi por formação 
profissional. A resposta me fez pensar: “Quando a gente é 
homenageado, compete aos outros julgarem”. Isso me for-
çou a fazer uma autoanálise. Queria dedicar dois minutos 
ao resultado disso.

Efetivamente, no caso do etanol, sobretudo com o 
Professor José Roberto Moreira, aqui presente, acredito 
ter feito uma contribuição importante na época. A pro-
dução de etanol a partir da cana-de-açúcar possui um 
balanço energético positivo. Em termos de energia, colo-
camos pouca na sua produção e conseguimos uma quan-
tidade grande no fim. 

Isso tem a ver com a minha formação profissional, de 
físico nuclear. Havia a discussão sobre se valia a pena fazer 
energia nuclear. Os reatores nucleares são complicados, exi-
gem uma estrutura enorme de concreto e urânio, etc. Talvez 
se gastasse mais energia na sua montagem em comparação à 
sua produção. Conhecia bem esse problema, porque estava 
dentro da minha área profissional. 

Para reatores nucleares, essa questão só foi resolvida por 
volta do final da segunda metade dos anos 70. Então, tive a 
ideia de dizer: “Vamos fazer esse cálculo para o etanol da ca-
na-de-açúcar”. De fato, para produzir dez unidades de ener-
gia de etanol, é preciso aproximadamente uma unidade de 
petróleo. É o melhor balanço energético existente em todas 
as outras culturas. 

Falava-se em várias outras opções, como a mandioca, que 
não se comparavam, nem de longe, com o balanço energético 
favorável da cana-de-açúcar. Os americanos tentaram a pro-
dução de etanol de milho por volta do ano 2000. A meu ver, 
seguiram o caminho errado, porque essa alternativa não dá, 
na realidade, nenhum ganho energético significativo. Etanol 
dá um ganho energético significativo. Esse é o primeiro pon-
to que queria mencionar. 

O segundo é que aprendi, como ministro do Meio Am-
biente e secretário do Meio Ambiente, a necessidade de pres-
tar atenção àquilo dito pela Ciência. Esse é o ponto funda-
mental. Fiquei contente do Bartz fazer a mesma menção. Há 

certas informações científicas impossíveis de não obedecer. E 
isso foi muito útil em todo o meu trabalho. 

Isso se liga com os problemas enfrentados hoje, como o 
das florestas. A metade da área que é usada para a agricul-
tura, de aproximadamente 700 milhões de hectares, foram 
florestas antigamente. Quer dizer, a expansão da agrope-
cuária, nos últimos dez anos, ocorreu em 700 milhões de 
hectares, e a outra metade sobre florestas. Se houvesse um 
ministro do Meio Ambiente, dos últimos 10 mil anos, ao 
ver isso diria: “Não vamos deixar isso acontecer”. 

Obviamente, aconteceu e salvou uma humanidade, com 
7 bilhões de habitantes, da fome e das outras privações. De 
modo que a utilização de áreas que eram florestas antigamen-
te, para a agropecuária, efetivamente, teve um grande impac-
to positivo na história da humanidade. 

Mas houve desvios. Na Península de Iucatã, a civilização 
desapareceu, sem guerras e convulsões, por causa do desa-
parecimento de uma agricultura sustentável. Os templos de 
Angkor, no Camboja, também não foram destruídos por 
invasores. Houve muitas guerras lá, mas os templos foram 
preservados. A civilização acabou por causa do esgotamento 
das reservas do tipo agrícola. 

Quer dizer, podemos utilizar a natureza em nosso bene-
fício, mas é bom prestar atenção ao que a Ciência nos diz. É 
por isso que eu defendi, nos debates ocorridos recentemente 
no Brasil, que fossem preservadas as matas ciliares para pro-
teger o curso d’água. É para o bem da agricultura. É uma in-
formação científica e não política. Temos de fazer um esforço 
considerável para identificar o que é Ciência e o que não é 
Ciência. Uma vez identificado, a gente segue o mínimo que 
a Ciência nos diz. 

Fico muito honrado com o prêmio e, sobretudo, por ser 
reconhecido por uma área que não é exatamente a da minha 
formação profissional.

José Goldemberg
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Coordenador
Participei de todos os congressos da Abag. Observamos 

certa recorrência em relação a alguns temas. O Brasil ressen-
te-se de uma estratégia para o agronegócio. Falta coordena-
ção, articulação e comunicação, para desenvolver visão de 
longo prazo, tanto no setor público, quanto privado. 

Vivemos um momento de uma crise de produção na agri-
cultura norte-americana, por causa de uma seca dramática. 
Na verdade, há certa fragilidade universal na garantia da se-
gurança alimentar. 

O que precisa ser feito para a falta de política de renda 
para o produtor rural é investir em infraestrutura e logística, 
difusão da tecnológica e política comercial. 

Colocamos os ovos da política comercial na Rodada 
de Doha, em 2006, que não avançou um milímetro. En-
quanto a Colômbia, o México, o Chile fizeram acordos 
bilaterais com dezenas de países, cuidamos de tecnolo-
gia, segurança jurídica, etc.

Com as câmaras setoriais, o MAPA trabalha para a 
agricultura brasileira avançar e conquistar mais merca-
do, mas outros órgãos do Governo não trabalham nessa 
mesma direção. Uma turma rema para frente e outra para 
trás. Parece uma repetição constante sobre a ausência de 
estratégia. O padre que sempre faz o sermão e o inferno 
fica cheio de gente. Então, por que essa repetição e não 
saímos da pergunta?

 
Homero Pereira

Não entendemos. Esse diagnóstico vem de governos an-
teriores. Outros países subsidiam para manter a população 
no campo, porque a renda é pequena e não conseguem com-
petir. Não pedimos subsídio, mas sim a paz. Somos exceção 
no mundo com dois ministérios para tratar da agropecuária. 
Nós colocamos os problemas. Ainda não descobrimos o mo-
delo desejado. Surfamos em cima de bons indicadores, mas 
multiplicam-se os projetos no Congresso contra o setor pro-
dutivo. Atacam o direito à propriedade, o regime de trabalho, 
a área ambiental, etc. Fica uma grande insegurança.

O preconceito contra a agricultura comercial é enorme. 
O Poder Executivo legislava muito através das Medidas Pro-
visórias. Não sabemos se é porque a sociedade urbanizou-
-se e está bem abastecida. No estado de Mato Grosso, não 
se consegue sobreviver plantando em áreas menores de 100 
hectares. A lei ambiental arbitra a legislação por módulos. O 
Governo joga o problema para os pequenos agricultores, que 
não conseguem cumprir as APPs. Aparece a lei do caminho-
neiro. Falta um choque de realidade.

Coordenador
É proibido ser grande na agropecuária brasileira?

Arlindo de Azevedo Moura
Existe espaço para grandes produtores. Na abertura de 

capital feita pela SLC em 2007, sentimos o preconceito exis-
tente. Percorremos os mercados do mundo e a contraposição 
dos investidores era de que o Brasil não permitia aos grandes 
produtores terem sucesso. Passamos essa fase e outras em-
presas chegam e abrem o capital. Sem esmorecer, na próxima 
safra, plantaremos 284 mil hectares. A meta do plano é che-
gar em 700 mil hectares, sendo 200 mil, talvez, fora do Brasil. 

Na área de comunicação, somos culpados. Não sabemos 
com quem e como conversar. Esse é um grande problema. Nos 
próximos dez anos, teremos de elevar a produção em pelo me-
nos 40% para atender as demandas do mundo. Temo não estar-
mos preparados para isso. Talvez o nosso cavalo passe de novo 
arreado e não vamos montá-lo. Temos problemas de infraestru-
tura e logística, falta de financiamento, e isso dificulta o trabalho. 

Os grandes produtores precisam se unir. É difícil quan-
do o produtor não quer se expor e não gosta de imprensa 
em reuniões. Prefere ficar escondido. A SLC fez exatamente 
o contrário. Foi para a rua e disse como faria o projeto, com 
obediência às normas de segurança e de meio ambiente.

Para instalar uma unidade de produção, é preciso 40 
licenças para entrar em operação. Não são só licenças am-
bientais. O poço artesiano requer licença. O armazém, di-
vidido em secagem e armazenagem, exige duas licenças. 
Todas elas são demoradas. Em uma fazenda no Mato Gros-

Jacyr Costa e José Goldemberg
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so do Sul, fomos autuados, porque o posto não atendia as 
necessidades de meio ambiente. Ao lado estávamos com 
outro posto pronto para atender as exigências, no aguardo 
da licença. Éramos forçados a operar o posto com algumas 
deficiências. O posto foi construído em seis meses, mas a 
licença demorou dois anos. 

Coordenador
Enquanto é unânime a defesa da APP, a reserva legal, es-

tabelecida com numerologia cabalística, não é. Faltou Ciên-
cia na discussão do Código Florestal? 

José Goldemberg
A agricultura, praticada pela humanidade há 10 mil 

anos, é uma atividade extremamente complexa. Depende 
de água, solo, clima, etc. Não é fácil entender o problema 
com tantas variáveis. 

A questão da reserva legal, especificamente, é o núme-
ro cabalístico. Concordo, preocupei-me com isso no esta-
do de São Paulo. Em muitas propriedades, não era obri-
gatório imobilizar 20% da área para fazer a reserva legal. 
Pelo contrário, o Governo encorajava a se plantar mais. 
Então, é o velho princípio: não dá para cobrar como ilegal 
uma ação que, na ocasião, não era ilegal. Os ambientalistas 
fixam um número mínimo. O que eles gostariam é que 
fosse 100%. Imagine um ministro do Meio Ambiente, com 
uma gestão de 10 mil anos, com a derrubada de 700 mi-
lhões de hectares de florestas. Ele teria de encaminhar as 
coisas numa direção mais ou menos correta. Alguns am-
bientalistas querem a utopia de preservar tudo. Não tem 
sentido, porque não haveria agricultura. 

Em São Paulo, a lei passada na Assembleia permite ao 
proprietário compensar em outra área. É uma solução in-
teressante. Então, por que 20%? Até na discussão da mata 
ciliar, com o esforço dos cientistas, é complicado. Acontece 
que é preciso colocar um nível mínimo. 

Coordenador
O Brasil não corre o risco de perder o trem da história na 

área energética? 

José Goldemberg
O programa do etanol no Brasil foi conduzido pelo 

setor privado. Na grande maioria dos outros setores, fo-
ram todos iniciados pelo Governo: siderurgia, energia 
elétrica, etc.

Há trinta anos, produzir um litro de etanol custava três 
vezes mais do que um litro de gasolina no mercado interna-
cional. Houve uma curva de aprendizado, em 2004, e o preço 

do etanol se tornou competitivo com a gasolina no mercado 
internacional. Esse é um fato extraordinariamente importan-
te. Agora, o setor sofre, porque o Governo congelou o preço 
da gasolina. Esse problema precisa ser resolvido. 

Existem amplas oportunidades de expandir o etanol 
de primeira geração. No Brasil, a área usada para a cana-
-de-açúcar é menos de 5% da área total usada na agrope-
cuária. Há amplo espaço em pastos. A Ciência mostrou 
que a expansão do programa de etanol do Brasil não foi 
feita com a derrubada de florestas. Essa informação foi 
extremamente deturpada nos Estados Unidos. Houve 
uma campanha forte contra o programa, com o argumen-
to incorreto de desmatar a Amazônia. 

Arlindo de Azevedo Moura

Jacyr Costa
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No etanol de segunda geração, não acho que perdemos o 
bonde da história. Há grupos de pesquisas importantes feitas 
na UNICAMP e na USP, e em outras partes do mundo. A 
segunda geração se beneficiará do bagaço, que será a matéria 
celulósica preferida para produzir etanol.

Coordenador
Por que somente o ônus das políticas ambientais recai so-

bre os agricultores? Isso não caberia a toda a sociedade? 

Paulo Guilherme f. Cabral
A Secretaria do Extrativismo e do Desenvolvimento Ru-

ral Sustentável é relativamente nova, criada no Ministério do 
Meio Ambiente, pela ministra Marina Silva. Sua finalidade é 
fazer a interlocução entre os setores produtivos e o Governo 
na questão ambiental. Temos estratégia, assim como o agro-
negócio tem estratégia. 

O setor requer as regras claras e bem estabelecidas. No 
agronegócio, existe muita heterogeneidade no conjunto das 
cadeias produtivas. É difícil ter uma única causa.

O papel do Governo é tentar, junto à Ciência, a pesquisa e 
os produtores, construir as melhores soluções. Muitas vezes, 
isso não aparece de uma forma fácil e pronta. Ela precisa ter 
desenvolvimento estável, pois precisa de tempo para maturar 
e se efetivar na prática.

Muitas vezes, a reserva legal é colocada como algo sa-
grado. Algumas unidades de conservação ainda têm um 
pouco desse princípio. Essa é a grande divergência em re-
lação ao conceito, que nasceu de uma necessidade de se ter 
madeira para exploração. Não era algo para integrar e com-
por a renda da propriedade. 

É possível haver extrativismo e manejo florestal sus-
tentável, dentro da área de reserva legal ou em outras áre-
as, como já tem acontecido na Amazônia, de forma mais 
intensa, com o plantio de espécies nativas. O Centro-Sul 
segue esses passos.

O agronegócio teve os benefícios dos investimentos pú-
blicos nas áreas de ensino, pesquisa e na extensão rural. É 
preciso avançar nesses conhecimentos e tecnologias, para a 
reserva legal cumprir o seu verdadeiro papel, de modo que o 
seu índice fique pouco relevante. 

Ninguém deseja desestabilizar os sistemas produtivos 
rentáveis para fazer plantio de floresta. Chegará um momen-
to em que a atividade florestal será bastante rentável, assim 
como outras atividades produtivas atualmente marginaliza-
das, como é o caso da pecuária. 

A contribuição na tomada de decisão do consumidor se 
consumirá um produto agressor à natureza ou não começa na 
Europa e chega ao Brasil. Isso é capaz de promover uma mu-
dança significativa nos processos produtivos. A Moratória da 
Soja foi uma ação muito bem organizada pela agroindústria, 
quando os consumidores europeus rejeitaram o produtor, em 
razão de desmatar a Amazônia. Isso também ocorreu com o 
setor de carne.

Está previsto no Código Florestal a criação de um 
Programa de Recuperação de Áreas (PRA). O Congres-
so colocou essa questão para o poder público, de fato, 
apoiar, especialmente, os agricultores familiares na recu-
peração de áreas.

Para a área urbana, existem outras propostas, como 
o imposto predial urbano verde. Já existem tentativas 
de fazer nos prédios a chamada área de infiltração, por 
exemplo. Existe a orientação para o consumo sustentá-
vel, como foi, por exemplo, a campanha “O Saco é um 
Saco”. Há uma aceitação muito boa por parte da popula-
ção urbana para dialogar com essas questões ligadas mais 
à preservação.

Coordenador
A origem doutrinária do cooperativismo facilita as nego-

ciações entre a usina e os fornecedores de cana?

Jacyr Costa 
A Guarani é controlada pela cooperativa francesa Tere-

os, que chegou ao Brasil em 2000 e foi a primeira empresa 
estrangeira a investir no setor sucroenergético. Naquela épo-
ca, 70% da cana eram próprios. De lá para cá, o volume au-

Paulo Guilherme F. Cabral



11° Congresso Brasileiro do agronegÓCio • AbAg 201242

mentou 7 vezes, com 70% de participação dos fornecedores. 
Como diz o Irineu Perina, o casamento é de sete anos para o 
agricultor que planta cana.

Na década de 90, a Guarani recebeu recursos públicos 
do chamado Pró-Várzea para plantar cana em área de vár-
zea. O terreno foi drenado e plantamos cana. Quinze anos 
depois, tivemos de fazer a recomposição. Então, como o 
agricultor fica para planejar a sua propriedade numa visão 
de longo prazo? Falamos de cana, no horizonte de sete anos. 
E quando se for plantar seringueira, café, etc.? A agricultura 
não pode ser administrada a curto prazo.

A Guarani investe em Moçambique, no continente afri-
cano. A propriedade, adquirida em 2007, produzia 250 mil 
toneladas, com produtividade de 40 toneladas por hectare. 
Hoje, processamos 800 mil toneladas, com produtividade de 
70 toneladas por hectare. Realmente, a reaplicação da tecno-
logia brasileira oferece ganhos.

O setor passa por dois pontos fundamentais: um é o 
apoio forte ao produtor de cana, com políticas de longo 
prazo; o outro é o investimento maciço em pesquisa e 
desenvolvimento. Falta política para investir em novas 
variedades e tecnologias de segunda geração, para re-
duzir o custo de produção da cana e do processamento 
do etanol.

Nos últimos doze anos, a produção de cana-de-açú-
car no Centro-Sul cresceu 2,5 vezes e chegou a mais de 
500 milhões de toneladas. Tivemos uma aceleração no 
crescimento, mas a produtividade evoluiu, nesse pe-
ríodo, em 2%, enquanto na Tailândia cresceu 15%. A 
Europa, nessa última década, teve ganhos de produti-
vidade, graças ao melhoramento genético da beterra-
ba, de 3% ao ano.

 
Coordenador
Como está a restrição para a aquisição de terras por es-

trangeiros? O agronegócio brasileiro não ressente a falta de 
unidade por um projeto de Brasil? 

Homero Pereira
Na questão da aquisição de terra por estrangeiros, infe-

lizmente, também falta política pública. O Governo não se 
manifesta sobre esse assunto. É bem-vindo e incentivado 
o investimento no setor financeiro, telecomunicações e in-
dústria automobilística. 

Na condição de presidente da subcomissão e o relator de 
vários projetos apensados sobre esta matéria, terei audiên-
cia com a ministra Gleisi Hoffmann. Vamos saber o que está 
pegando. Encerramos um relatório para o Governo ser ágil 
e evitar aquele trâmite na Comissão da Agricultura. Mas, 
para ir ao plenário, os projetos passam em outras comissões 
e não caminham se o Governo não estiver de acordo. 

Podemos produzir um projeto de soberania nacional e 
com a garantia de preservar o País contra ataques de fundos 
soberanos e empresas estatais internacionais. Ao invés de 
ficarmos com o olho no retrovisor, com foco na origem dos 
recursos, vamos analisar o impacto do investimento para o 
País, em determinada região e atividade.

No Mato Grosso, temos uma convivência harmoniosa 
com as entidades. Cada um no seu quadrado. Fui presidente 
da Federação da Agricultura, quando estimulamos o apa-
recimento da Aprosoja, Abrapa e Acrimat. Cada um trata 
de seu tema específico. A Federação participa de assuntos 

Roberto Rodrigues

Homero Pereira
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transversais e não discute a questão de royalty, classificação 
e rastreabilidade, por exemplo. Esse modelo tem dado cer-
to. Em nível do Brasil, sentimos a falta de uma ação mais 
coordenada entre as entidades.

Coordenador
Durante a Constituinte, Homero, nós criamos a Frente 

Ampla da Agropecuária Brasileira, com o Alysson Pauli-
nelli, presidente da CNA, o Flávio Menezes, da Sociedade 
Rural Brasileira, e eu, na OCB. Tínhamos uma articulação 
muito estreita e conseguimos colocar na Constituição Bra-
sileira uma série de artigos para dar sustentabilidade ao 
agronegócio. Talvez falte alguma coisa similar à frente, que 
todo mundo trabalhe integrado. Em termos de logística in-
terna, o que a iniciativa privada pode fazer?

Arlindo de Azevedo Moura
A maior praga da infraestrutura do agronegócio é a lo-

gística. O produtor rural está preparado para tratar de oferta, 
demanda, preços, etc. Conta com ferramentas para trabalhar 
isso. Mas, infelizmente, nesse caso, precisa de políticas de 
Governo. Muitas vezes, os produtores, de forma associada, 
fazem estradas e pontes. Acabamos de construir uma estrada 
de 70 km, com ponte, na Bahia. Mas fazer estrada de ferro e 
comprar vagões seria demais para um produtor. 

O grande prejuízo do produtor é o custo do frete. Nos Estados 
Unidos, o gasto varia de 3,5% e 4% para a soja da fazenda até o 
porto. Os brasileiros gastam entre 25% e 30%, conforme o local 
da fazenda. No caso do milho, 50% ficam no custo de transporte 
de uma carga do Mato Grosso até portos de Paranaguá ou Santos. 

Possuímos apenas dois portos para atender de forma 
satisfatória as necessidades dos produtores. Metade da soja 
exportada sai por Santos ou por Paranaguá. Para o algodão, 
são 98%. A concentração é muito grande. Precisamos de um 
grande esforço para resolver isso. 

Quando visitamos investidores no exterior, eles dizem: 
“Se um dia tiver porto e estrada de ferro, estamos juntos?”. E 
perguntamos: “Por que não procuram o governo brasileiro?”. 
Eles respondem: “É mais complicado e difícil”. 

Os nossos desafios passam pela recuperação e moderni-
zação das malhas ferroviárias e rodoviárias, bem como do 
sistema portuário, no reequilíbrio da matriz de transporte, 
com maior participação dos modais ferroviário e hidroviário. 
Vemos, nos Estados Unidos, os grãos transportados pelo rio 
Mississippi. Temos cinco Mississippis no Brasil.

Nesse momento, as empresas pagam a mais entre 30 e 
40% pelo mesmo transporte de 60 dias, em função da desor-
ganização do transporte. Somos a favor da lei dos caminho-
neiros e conversamos com as empresas prestadoras. Falta lu-
gar seguro para repousar. Então, como cumprir a legislação?

A capacidade de movimentação de cargas no sistema vi-
ário nacional precisa aumentar, assim como na parte de ar-

mazenagem. Os grandes produtores saem do foco quando 
investem em armazenagem. No Mato Grosso, Bahia e Piauí, 
temos montanhas de milho a céu aberto.

Coordenador
Como exigir a compensação do produtor rural que com-

prar a terra, se havia um vazio legal na lei anterior e não foi 
ele quem desmatou?

 José Goldemberg
Não há a menor dúvida: é bom preservar a reserva legal 

como uma maneira sustentável. Esse problema ligado aos agri-
cultores pioneiros no estado de São Paulo é efetivamente deli-
cado. A Consultoria Jurídica só olha o preto e branco. As cores 
intermediárias ficam fora. Cabe uma avaliação caso a caso. 
Uma solução é a compensação em lugares onde a terra é bara-
ta. Muitas vezes, quando se refere à mata ciliar, a área terá de 
ser aumentada. Nesse momento, o interesse nacional é maior. 

 
Coordenador
O Brasil teve um ganho em relação à Rio+20, no relatório 

final, do ponto de vista de projetos de longo prazo?

Paulo Guilherme f. Cabral
Ainda não colhemos o resultado da Rio-92. As suas de-

liberações estimulam mudanças estruturais no planeta. Leva 
tempo para que a sociedade e os governos realizem as regu-
lamentações. O evento foi a maior convenção das Nações 
Unidas, em época de crise econômica. Colocar assuntos para 
mudar a forma de produzir e consumir neste momento é algo 
bastante desafiador. Mas foram estabelecidos compromissos 
e metas internacionais. 

No Governo, recebemos periodicamente pautas de rei-
vindicações dos setores diversos da agricultura, especial-
mente da agricultura familiar. Anualmente, os movimentos 
fazem reivindicações e apresentam pautas para o Governo. 
Os ministérios analisam e respondem. Podemos exercitar 
isso com o agronegócio. A Abag poderia apresentar, de for-
ma sistematizada, um conjunto de contribuições para serem 
internalizadas junto aos diversos órgãos de governo, para que 
a isso pudesse ser dada uma resposta adequada.

Roberto Rodrigues
No Congresso da Abag de 2010, apresentamos um con-

junto de reivindicações aos três principais presidenciáveis: 
Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Reiteradamente 
enviado aos ministros da agropecuária, o documento con-
tinha seis pilares de demandas: renda para o campo, logís-
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tica, comércio internacional, tecnologia, defesa sanitária e 
segurança jurídica. 

Então, falta uma estratégia, um conjunto de regras, 
para o agronegócio brasileiro ocupar um espaço interna-
cional mais amplo?

Jacyr Costa
O programa do etanol foi feito para dar condições para o 

empresariado avançar. O governo possui as condições para le-
var adiante esse projeto e fazer conquistas importantes. Com 
projeção significativa a partir 2003, diante do lançamento do 
carro flex-fuel, o etanol brasileiro foi inserido na agenda políti-
ca do Governo. Os investimentos realizados mostram o resul-
tado dessa coordenação. Isso foi uma estratégia.

O papel do Governo é criar e escolher alternativas, ten-
do como alicerce a competitividade do agronegócio. Não é 
intervenção. Em algumas áreas, vai demorar ainda para se 
competir com a tecnologia da Europa, Japão, Coreia, Estados 
Unidos e China, dentre outros.

José Goldemberg
Quando se fala em programa estratégico, pensamos ime-

diatamente na linha de verba do BNDES. A resposta é abrir 
caminho para os desenvolvimentos, com o envolvimento mí-
nimo. Não houve lei para introduzir o flex-fuel no Brasil. O 
melhor foi deixar o processo caminhar.

Homero Pereira
No flex-fuel, para organizar e implantar o programa, seja 

com ou sem lei, salvo raras cadeias produtivas, com relação 
ao mercado internacional, somos compradores e não ven-
demos. No algodão, há competência para vender o produto 
no mundo, mas existe estratégia, seja ela privada ou pública, 
para interagir com os compradores. Por exemplo, qual é a 
participação do Ministério das Relações Exteriores com re-
lação a ganhar mercado? Como se explica essa barreira co-
mercial da Rússia em relação à exportação de suínos? Que 
resposta temos dado sobre isso? 

Somos um país, segundo as palavras de alguns, já emer-
gido. Mas, do ponto de vista das relações comerciais inter-
nacionais, ficamos com sentimento colonial. Obedecemos e 
não exigimos reciprocidade nas relações bilaterais. Compra-
-se carne de lugares sem reserva legal, mas não do Brasil, sob 
o pretexto de causar desmatamento na Amazônia.

Temos de fazer uma reflexão sobre essa ausência de estra-
tégia. Estamos sem time, apesar de contarmos com o diretor 
geral da FAO e outras competências em funções estratégicas.

Arlindo de Azevedo Moura
O Brasil não tem uma estratégia para a agricultura. Exis-

tem algumas políticas insuficientes, que, inclusive, mudam 

no decorrer do tempo. A SLC possui 310 mil hectares de área 
própria, dos quais 103 mil não podem ser usados. Os nos-
sos concorrentes no mundo não possuem essa necessidade. 
Além disso, pagamos impostos e cuidamos dessa imensa área 
contra fogo e invasão.

Coordenador
Há um sentimento muito difuso de que a discussão do 

Código Florestal foi mal feita, não houve clareza no pro-
cesso. Muito palpite de gente que não entende, na linha 
do “Veta Dilma”. Mas, seja como for, teremos um Código 
Florestal, que é um pedaço da política de desenvolvimento 
sustentável do país. 

Não chegou a hora de o Brasil desenvolver um Código 
Agroambiental, com estratégia para os temas de renda, logística, 
floresta, etc.? O Ministério do Meio Ambiente defenderia um 
Código Agroambiental junto ao Ministério da Agricultura? 

Paulo Guilherme f. Cabral
Há a expressão de que o produtor no vermelho não pensa 

no verde. E está correto. Para recuperação de áreas, temos as 
linhas de crédito de longo prazo. O FCO realiza financiamen-
tos com doze anos de carência. Os instrumentos existem, 
mas precisam ser melhorados, com essa visão integrada da 
propriedade. Essa é a grande lição que fica depois da Rio+20.

Fala-se, hoje, da economia verde. Não dá para separar o 
resultado econômico do resultado ambiental e social. A gran-
de questão colocada no planeta é a responsabilidade dos con-
sumidores e produtores em relação à qualidade ambiental. 
Isso tem uma carga sobre vários setores. 

Não podemos mais só discutir o custo em fazer, mas tam-
bém o custo por não fazer. Caminhamos para uma situação 
em que algumas questões talvez não tenham retorno. A hora 
é de tomar a decisão. Contamos com instrumentos tecnológi-
cos, conhecimento e opções de mercado para, de fato, os pro-
dutores e a sociedade executarem boas práticas sustentáveis.

Levarei a proposta, para a ministra Izabella, de traba-
lhar de forma mais integrada. O Código Florestal é uma 
parte. Precisamos integrar as ações para dar apoio ao pro-
dutor, como o fortalecimento da extensão rural. Para a 
Embrapa, enquanto instituição pública, prosseguir no seu 
papel de gerar conhecimento. 

Coordenador
Para encerrar o Congresso, a Abag fica com o desafio de ir 

à presidenta da República propor uma estratégia. Falta uma 
linha de conduta para olhar o horizonte com maior perspec-
tiva. Já tivemos a Rio+20 e vamos trabalhar na elaboração de 
um Código Agroambiental, que chamamos de Brasil 21, para 
voarmos ao primeiro mundo de verdade.
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Patrocínio

Apoio

11º Congresso 
Brasileiro do 
Agronegócio

 cooxupé

Com o tema “Brasil: Alimentos e Energias - Seguranças Globais”, a Abag  encerra a 11ª edição 

do CBA com grande sucesso. O evento promoveu debates sobre o papel e a oportunidade do 

Brasil assumir fundamental liderança nos campos da oferta de alimentos e de energia renovável. 

Uma proposta para atender de forma sustentada a crescente demanda do século XXI. 

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

personalidades e a confiança depositada pelos patrocinadores. Para o próximo ano, quando 

comemora seu 20º aniversário, a Abag espera ratificar esse crédito com o 12º CBA. 


