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Vivemos o término do governo de transição no 
Brasil, que se iniciou em uma realidade de terra 
arrasada e mostrou, no seu pouco tempo, bons 
resultados econômicos tão logo assumiu suas 
responsabilidades. mas a velha política, entranhada 
na economia, foi travando pouco a pouco a 
recuperação buscada. De gravadores no Planalto 
a delações na justiça, a transição estancou e, mais 
que isso, têm-se visto os crescentes desequilíbrios 
políticos às vésperas das eleições. 

Temos sofrido enorme insegurança jurídica e 
assistido a verdadeiros absurdos no Congresso 
Nacional, que tropeça em tabelas de frete 
mínimo virando lei e ameaça quebrar elos de 
cadeia produtiva, como no caso da entrega direta 
de etanol em postos. Tudo isso num momento 
em que o agronegócio brasileiro enfrenta um 

ISOLAR-SE NÃO É A SOLUÇÃO

Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG

novo mundo, com novo epicentro econômico 
pendendo fortemente para a Ásia, que procura 
defender-se de uma guerra comercial face 
a ações protecionistas partindo dos Estados 
Unidos, buscando criar l ivre-comércio na 
região Asean e trazendo importante questão à 
necessária próatividade brasileira.

Expectativas recentes da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para 
as exportações de commodities agrícolas de 
alimentos preveem para o Brasil um crescimento 
de exportações pelo menos três vezes maior do 
que os mais efetivos países produtores atuais.

Mesmo nesse sentido, há que se refletir sobre 
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1. Como enfrentar esse protecionismo crescente?

2. Se as perspectivas de expansão de oferta na velocidade 
requerida pela demanda de alimentos deverão estar estruturadas 
em volta do tripé Estados Unidos/China/América Latina (com 
ênfase em Argentina e Brasil), como faremos isso via Mercosul?

3. Os países do Cone Sul caminham agora na mesma direção. 
Mesmo assim, efetivar maior integração no Mercosul é vital. Vale 
salientar o crescimento expressivo, nas empresas brasileiras, da 
expansão via comércio internacional.

o Brasil fechado, que precisa se abrir com 
aumento das importações para componentes, 
bens intermediários e produtos mais elaborados, 
visando não só a inovações ainda mais efetivas, 
mas também a operações agrícolas mais eficazes, 
além de agregar valor à nossa competitiva 

biomassa. A atual relação exportação/importação 
brasileira precisa de revisão.

Enquanto eficiência, produtividade e inovação são 
essenciais, há muito mais a ponderar em termos de 
uma estratégia externa ao Brasil:
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Para países como o Brasil, a Organização mundial 
do Comércio (OmC) é fundamental num mundo 
globalizado. Sem ou com os Estados Unidos, a OmC 
é muito importante, podendo até, em situação de 
pressão mais aguda, requerer uma séria coalizão 
de países. A verdade é que a marginalização, 
pelos Estados Unidos, do sistema multilateral gera 
hostilidades crescentes. Uma guerra comercial 
poderia, segundo Roberto Azevedo, presidente da 
OmC, fazer recuar o PIB global em mais de 2 pontos 
percentuais. Afinal, 2/3 do comércio mundial fazem 
parte de cadeias globais.

mas voltando à evolução do Brasil no agronegócio, 
sua grande efetividade é estar baseada em ciência, 
tecnologia e na competência do produtor!

É isso que fez com que, em 40 anos, o Brasil 
passasse de país importador de alimentos para 
um dos maiores exportadores, tornando-se o 1º 
gigante no mundo tropical. As expectativas de 
oferta de alimentos pelo Cone Sul nos próximos 10 
anos, segundo o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos, são muito relevantes.

Há, nessa expressiva evolução projetada, o fato 

fundamental do domínio dos cerrados neste 
nosso mundo tropical, onde na mesma área se 
produz algumas vezes. Isso graças ao esforço de 
inovação, ao investimento em P&D, à criatividade 
do agricultor brasileiro e à sua tenacidade. Seguir 
assim é fundamental! Temos, enquanto privados, 
de encontrar o caminho do suporte e/ou dos 
recursos a empresas como a Embrapa, apoiando 
as mudanças que nos tragam o novo, como o 
RenovaBio, na área da bioenergia.

Diversos estudos de diferentes Think Tanks indicam, 
até meados do século XXI, a necessidade de um 
enorme aumento na oferta de alimentos humanos 
e de alimentação animal (+ de 100%) e uma grande 
preocupação com a depleção dos recursos naturais. 
Preocupam muito também a volatilidade do clima 
impactando safras e o declínio global nos ganhos 
de produtividade. Seguramente, veremos pressões 
sobre o uso da água, das terras, da energia, e o 
preparo dos recursos humanos será decisivo.
 
Se fixarmos três parâmetros macroglobais (área 
agrícola, população e PIB) em um processo de filtro, 
teremos Estados Unidos, Rússia, Brasil, China e Índia. 
Os três primeiros com independência energética; os 
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outros dois com elevados índices de crescimento 
da população, mas dependentes de energia; e a 
China dependente de energia e de alimentos. A 
atuação desses países será fundamental em termos 
das seguranças alimentar e energética desde que 
realizada de forma sustentável! E vejam que a guerra 
comercial estará ocorrendo nesse grupo de países.
Se incluirmos nesses parâmetros o potencial 
produtivo e a manutenção dos recursos naturais 
em níveis muito superiores aos demais, o Brasil se 
destaca de forma impressionante. 
 
Estudos da Embrapa mostram esse grande 
destaque do Brasil na geopolítica alimentar, com o 
uso de apenas 7,6% de sua área em lavouras contra 
10 vezes o dos outros países. Revelam ainda que 
66% de suas áreas são preservadas, na sua maioria 
pelos próprios agricultores.

Temos recebido pressões externas de todo 
tipo, algumas muito negativas ao agro, sem 
respaldo científico e claramente na defesa de seus 
financiadores. Do lado positivo, como exemplo, 
vale mencionar a Coalizão Brasil, Clima, Florestas 
e Agricultura, que estará publicando a relevância 
técnico-científica da reintegração de áreas 
degradadas e o uso intensivo dos solos tropicais na 
chamada agricultura de baixo carbono, para a oferta 
de alimentos, biocombustíveis e de bioprodutos, 
ampliando a competitividade brasileira no mercado. 

Claramente isso inclui a logística e a infraestrutura, 
contemplados os positivos impactos sociais da 

educação, saúde e saneamento básico no país. 
Com base em dados da OmC, a análise da balança 
comercial do agro nas Américas mostra que, de 1990 
a 2016, em dólares, o Brasil ampliou seu superávit 
em 9 vezes e a Argentina em 5 vezes, enquanto os 
Estados Unidos se retraíram em 9 vezes. Na região 
da Ásia, a China passou de excedente (US$ 2 bi) a 
deficitária (US$ 80 bi); o Japão aumentou seu déficit 
em 1/3; e cresceram Tailândia (4 vezes), Indonésia 
(9 vezes) e Austrália (2 vezes).

O direcionador da demanda pelo agro foi o 
crescimento da renda em países emergentes.  
Ressalte-se o fato de que, após o século 20, quando 
a oferta dominou o cenário (com queda forte dos 
preços reais), a demanda passou a ser, no século 
21, o direcionador do mercado do agro. Trata-se de 
importante mudança a ser observada e trabalhada 
no comércio global pelo Brasil.

Enquanto isso, o Custo Brasil ainda é bem maior que 
as médias observadas nos países concorrentes. É 
fundamental resolver ineficiências no país, desde 
a falta de logística até greves extorsivas, além de 
deficiência nas informações, falta de previsibilidade, 
exagero em exigências e burocracia, entre outros.
Devemos também salientar a importância das 
cooperativas na evolução positiva do sistema 
agroindustrial brasileiro. Para se ter uma ideia do 
papel do sistema cooperativista brasileiro, ele 
representa, incluídas as famílias, ¼ do total dos 
brasileiros! Hoje as cooperativas exportam muito, 
mas seguramente têm potencial muito maior! 

Com base em dados da OmC, a análise da balança 
comercial do agro nas Américas mostra que, de 1990 
a 2016, em dólares, o Brasil ampliou seu superávit 
em 9 vezes e a Argentina em 5 vezes, enquanto os 
Estados Unidos se retraíram em 9 vezes. 
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Com foco nesses aspectos todos, foi planejado o  
17o Congresso da ABAG e da B3, agora nossa 
parceira, o que muito nos honra. 

Em 1980, a participação do Brasil no comércio global 
era de 0,99%, percentual maior do que o da China, 
de 0,88%. Hoje, a China tem uma fatia de 13,8% do 
comércio global, e o Brasil contina estacionado em 
pouco mais de 1%. mesmo assim, o peso geopolítico 
brasileiro no agro segue crescendo.

Todos sabemos que sempre será fundamental 
agregar valor às exportações, mas não se faz 
isso dando as costas para setores em que 
temos vantagens naturais. O mais adequado é 
justamente usar o nosso potencial de crescimento 
e renda como estímulo a uma nova geração de 
empreendedores que irão semear as indústrias 
competitivas do futuro, alicerçadas na competitiva 
biomassa brasileira.

Nos 25 anos da ABAG, aqui hoje comemorados, 
o crescimento da presença brasileira no mercado 
internacional agrícola é, de fato, estimulante! Isso 
se fez numa base de mínimo apoio ao produtor 
brasileiro, com índice ao redor de 3% a 5% contra 
10% nos Estados Unidos, 15% na China, ao redor de 
20% na OCDE e União Europeia e 30% na Indonésia.
Outro modo de se notar o peso crescente do 
agro para o Brasil é a comparação em termos de 
evolução do PIB com outros setores econômicos 
do país.

Nunca se pode esquecer o que esse esforço 
significou à população brasileira no controle da 
inflação. Análise de jR mendonça de Barros e 
juarez Rizieri, em documento recente, mostra 
que a queda no preço de alimentos, na realidade, 
foi a causa inicial e a mais relevante da melhora 
do poder de compra dos salários mais baixos da 
economia brasileira. O Bolsa Família veio depois, 
é sempre bom lembrar! De dezembro de 1974 a 
fevereiro de 2018, em 43 anos, os preços relativos 
dos alimentos caíram nada menos do que 3,5% ao 
ano. Isso é incrível!

Porém, ainda que seja tema recorrente e 
normalmente acompanhado de políticas para esses 
fins, os resultados das exportações parecem pouco 
satisfatórios até então, dado o potencial brasileiro. 

Entre 2001 e 2015, o Brasil ampliou em 227,9% os 
valores de suas exportações de bens e em 11,3% o 
número de empresas exportadoras (Secex, 2017). 
Entretanto, embora cifras expressivas à primeira 
vista, esse desempenho, quando analisado em 
conjunto com outras variáveis, descortina situações 
que demandam atenção.

Em primeiro lugar, destaca-se que, a despeito 
de um aumento considerável das exportações 
nesse período, outros países expandiram mais 
fortemente as suas vendas, fazendo com que a 
participação brasileira nos fluxos mundiais não 
se alterasse muito, registrando uma média de 
apenas 1,2%. mediante tal desempenho, o país 
não conseguiu avançar além da 25ª posição no 
ranking exportador.
mesmo assim, o Brasil é percebido como um país 
importante, uma das 10 maiores economias do 
mundo. No entanto, ainda é muito voltado para 
dentro. O que acontece hoje nos Estados Unidos, 
China e Europa tem enorme impacto sobre nós. 
Afinal, continuando essa onda protecionista o Brasil 
perderá muito. 

São necessárias estratégias urgentes, mais 
que prioritárias, ações para ajustar a economia 
brasileira a essa nova situação internacional.

São fundamentais, mas não somente, a macroeco-
nomia e a estabilidade do país. A política externa 
é chave, é essencial, principalmente pela rapidez 

Em 43 ANOS, OS 
PREÇOS RELATIVOS 
DOS ALImENTOS 
CAÍRAm NADA mENOS 
DO qUE 3,5% 
AO ANO. 
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das transformações no mundo. Incertezas ganham 
força, as moedas perdem valor, e a OmC sofre 
pressão. Com a pressão, como ficarão a arbitragem 
e a solução de controvérsias?

Análises de Think Tanks, na mídia brasileira, 
falam do enorme potencial do agronegócio e 
do petróleo para a geração de empregos e de 
impactos econômicos nos próximos 10 a 20 anos, 
em plena onda da indústria 4.0. Lado a lado com 
as rupturas tecnológicas da internet das coisas, 
o mundo faz a opção pelas energias sustentáveis 
e pelo alimento sustentável. mas sustentável é 
o oposto de sustentado, suportado, subsidiado.

America First ou made in China 2025 são imagens 
mais rápidas de uma guerra comercial crescente, 
gerando maior insegurança e fronteiras mais 
controladas.

Isolar-se não é solução, mas um risco para a 
competitividade. A recente política Sul/Sul é 
prova disso! Um modelo estatista versus um de 
reformas: isso nos espera nas eleições de outubro! 
Inviabilizar o país de vez ou reduzir os custos de 
produzir, movimentar e realizar negócios, com a 
preocupação do novo governo em atuar onde 
é o seu papel e não onde é o do setor privado!

Entidades de classe do agronegócio, com 
o suporte da CNA e a coordenação da FGV, 
apresentarão aos candidatos à Presidência da 
República um Plano de Estado para o agro, 
abordando os grandes eixos das propostas.

Esses temas deveriam estar nos debates de 
campanha eleitoral para a Presidência. Apoiar 
essa agenda de modernização é mostrar senso 
de urgência. Não podemos respaldar uma visão 
que privilegiará o mercado interno, ou mesmo 
retrocesso nas poucas reformas aprovadas até 
então.

Trabalhar a imagem do agronegócio brasileiro 
lá fora é muito importante, como fundamental é 
termos a marca Brasil!

Tudo isso será discutido neste 17º Congresso, 
em plenos 25 anos da ABAG! E sobre isso, quero 
relembrá-los da criação da ABAG, quando Ney 

Bittencourt de Araújo, no Congresso Nacional, 
enfatizou que a ABAG nascia “em um momento 
especialmente difícil da história do país. O Brasil 
passa por uma dura crise existencial, fruto dos 
seus erros políticos, sociais e estratégicos do 
passado. Nossa crise não é apenas econômica... é 
política, é social, é ética. Busca romper o diálogo 
maniqueísta característico de regimes autoritários 
e ideológicos ultrapassados, para que possa 
reordenar seu Estado, sem o que não pode ser 
Nação”.
Frase daquele momento, ecoando em bom 
português nos dias atuais.

 Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG
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POTENCIALIZAR O AGRONEGÓCIO

Agradecemos à ABAG por essa parceria, ao 
seu presidente, Caio Carvalho, e ao diretor-
executivo, Luiz Cornacchioni, que desde o princípio 
acreditaram no sucesso do projeto. Pretendemos ir 
mais longe e contribuir para o desenvolvimento da 
economia brasileira. 

Criada em março de 2017, a B3 combina as 
atividades da BmF&BOVESPA (Bolsa de Valores, 
mercadorias e Futuros) com a CETIP, empresa 
prestadora de serviços financeiros de balcão 
organizado. A Bolsa de Valores do Estado de São 
Paulo (Bovespa) data de dois séculos. Dispomos 

de um leque de produtos e serviços. Visualizamos 
o agribusiness de uma maneira mais holística para 
integrar a nossa oferta comercial.

Viabilizamos soluções na gestão de risco, com 
produtos derivativos listados e de balcão, acessados 
por diversas instituições financeiras e intermediários. 
Estamos dedicados a ampliar a liquidez e a 
desenvolver esses instrumentos. Trabalhamos 
também na implementação do RenovaBio, no 
desenvolvimento do mercado de green bonds. 
Todo esse portfólio potencializará a pujança e o 
protagonismo dos agentes do agronegócio.

Gilson Finkelsztain, presidente da B3

Gostaríamos de 
mencionar os Certificados 
de Recebíveis do 
Agronegócio (CRAs), que, 
em 2017, duplicaram e 
alcançaram R$ 30 bilhões. 
O CRA foi o instrumento 
de renda fixa que mais 
cresceu em termos 
percentuais no Brasil, 
constituindo uma fonte 
importante para captação 
de recursos. 

Gilson Finkelsztain, presidente da B3
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Houve uma evolução, mais do que isso, uma 
verdadeira revolução na produção agrícola do 
Brasil. Uma revolução talvez única. O país não é 
propenso a revoluções, mas a evolução foi tão 
acelerada, em pouco tempo, que não podemos 
deixar de usar essa palavra para qualificá-la. 

Para desenvolver esse processo foram necessárias 
pesquisa, ciência e tecnologia. Houve também 
uma evolução social não apenas no campo, mas 
também na própria estrutura de alimentação 
da população. Hoje, o brasileiro come mais 
frango do que o europeu. E não é em função 
de uma aceleração da renda média brasileira 
em comparação com a Europa. É em função da 
capacidade do agro de prover soluções úteis para 
a sociedade como um todo. 

Nisso tudo há um paradoxo curioso. Não são os 
autores nem mesmo os beneficiários que escrevem 
a história do agronegócio, em geral são os seus 
detratores. O Brasil sofre um desequilíbrio entre uma 
realidade extraordinária e uma imagem inadequada, 
sobretudo no exterior, em função de alguns erros 
cometidos aqui. 

A APEX dedicou um grande esforço para compor 
um programa, que chamamos de PAm AGRO, 
para acesso a mercado e mudança da imagem 
do Brasil. O grande foco é a Ásia, que passou de 
exportador a importador líquido de alimentos, com 
tendência a duplicar ou triplicar suas compras nos 
próximos 20 anos. 

Somos o país mais bem situado do mundo para 
fazer frente a essa demanda nova. Não tenhamos 
ilusão, o protecionismo não acabará e continuará de 
forma acirrada. mas a demanda mundial será de tal 
ordem que, inevitavelmente, aumentará o comércio 
de forma significativa.

Temos outros desafios pela frente, como os pastos 

ImAGEm DO AGRO

degradados, a manutenção da floresta nativa, a 
agregação de valor nos produtos e a infraestrutura, 
dentre outras. A APEX conta com 25 projetos 
setoriais para beneficiar o setor agro. 

Há 25 anos, apoiamos um programa de sucesso 
para promover a qualidade do café brasileiro. 
metade do café utilizado pela Nespresso e 
Starbucks é do Brasil, mas a cotação do nosso 
produto ainda é inferior ao da Colômbia na Bolsa 
de Nova york. Tudo isso está relacionado com a 
questão da imagem.

Roberto Jaguaribe, presidente da APEX

Roberto Jaguaribe, presidente da APEX
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queremos destacar o protagonismo recente do 
Governo Federal nas discussões que se travam 
na OmC e nas mudanças climáticas. Rompemos 
com a política de isolamento, a chamada política 
bolivariana nos levou a uma visão equivocada nas 
relações internacionais. 

Do ponto de vista da Câmara dos Deputados, 
s imbol izamos em quatro temas a nossa 
contribuição nesse esforço conjunto. Primeiro, 
nos episódios da “Carne Fraca” e do fechamento 
das nossas exportações de aves para a União 
Europeia. Esse tema não está superado e temos 
tratado dessa questão na Frente Parlamentar 
Agropecuária (FPA). Segundo, a necessidade de 
marcos jurídicos estáveis no Brasil. Defendemos 
o programa de privatizações e concessões como 

COmPROmISSO COm A FRENTE 
PARLAmENTAR DA AGROPECUÁRIA

Arnaldo Jardim, deputado federal

o melhor caminho para o problema da logística e 
da infraestrutura. 

Terceiro, a modernização da legislação sobre 
agrodefensivos. Há muita ideologia e proselitismo 
e pouco de ciência nessa discussão, assim como 
ocorre na proibição do embarque do gado vivo, 
no combate a espécies exóticas e na pulverização 
aérea. O quarto tema é a defesa da pesquisa, 
para mostrar a nossa capacidade de produzir 
em harmonia com o meio ambiente, como no 
Programa da Agricultura de Baixo Carbono (ABC).

Essa tem sido a nossa história com a FPA. 
Falamos do setor mais inovador e dinâmico da 
economia brasileira. Estamos do lado daqueles 
que defendem o protagonismo do agronegócio.

Arnaldo Jardim, deputado federal
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quando jovem, vivíamos o dogma de que a roda da 
história não anda para trás. Tínhamos a ideia de que 
o processo histórico é algo contínuo, ininterrupto 
e infinito. Mas a roda da história pode andar para 
trás, dependendo de decisões tomadas. 

Os homens da nossa geração viveram duas 
grandes revoluções no Brasil. A primeira revolução 
é a revolução da mulher, com a mulher tomando 
conta do seu destino em todos os campos da 
atividade econômica. A segunda foi a revolução 
da agricultura brasileira. Há 40 anos, havia o 
pensamento de que a agricultura era um fator de 
atraso. O latifúndio improdutivo era o responsável 
pela fraqueza da balança comercial, dominada 
por poucos produtos. No tempo do presidente 
juscelino, o café representava cerca de 60% da 
receita nas exportações. 

As mudanças trazem desafios para serem 
enfrentados e resolvidos. As crises exigem 
decisão. Alguma delas precisam ser tomadas com 
sentido de urgência. Referimo-nos ao ministério 
de Relações Exteriores, com essa integração 
com a APEX e o diálogo com a iniciativa privada. 
Possuímos mais de 100 serviços de promoção 
comercial no mundo. 

Temos vários desafios. O primeiro é mostrar ao 
mundo a agricultura sustentável do Brasil, de zelo 
com o meio ambiente e a preservação de 60% dos 
recursos naturais. Há muita coisa para ser feita, 
evidentemente, mas lição de ninguém temos 
que tomar. O segundo é a agenda negociadora 
multilateral e bilateral, a partir da realidade do 
mercosul. Eliminamos mais de 70 das 80 barreiras 
levantadas no bloco. Em terceiro, a luta contra as 
barreiras sanitárias e fitossanitárias.

Estávamos apenas com dois acordos comerciais, 
com Egito e Israel. Ficamos muito tempo parados. 
A negociação com mercosul e União Europeia dura 

CRISE EXIGE DECISÃO

18 anos. Apoiamos a OmC, com seus problemas 
decorrentes do governo Trump. Viajamos para o 
sudeste da Ásia para articular negociações com 
os países dessa região. Iniciamos contato com o 
Canadá e a Associação Europeia de Livre Comércio 
(EFTA). 

Precisamos trabalhar para a abertura da eco-
nomia brasileira. quando se fala em comércio 
internacional, não podemos estar obcecados 
com o superávit. É preciso reciprocidade para os 
negócios aumentarem.

Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores

Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores
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Procuraremos dar o pano de fundo dos temas que 
afligem o agronegócio brasileiro nas suas relações 
com o mundo. O volume e a profundidade das 
mudanças em curso estão entre os maiores da história 
da humanidade. Outros períodos parecidos com este 
foram os da Revolução Industrial, no século 19 e em 
parte do século 20. Agora, não temos a visibilidade 
das tropas de Napoleão na ocupação de vários países, 

bem como a das máquinas e das indústrias. Nesse 
cenário, temos alguns pontos a destacar.

Primeiramente, o rápido e profundo processo de 
globalização, apesar de trazer prosperidade, sofre 
reação com a volta do nacionalismo. Isso se manifesta 
na oposição ao estrangeiro, seja na forma de produtos, 
com o protecionismo, seja na forma de pessoas, com 
rejeição à imigração. 

O segundo ponto está nas falhas no sistema de 
partidos da democracia liberal, incapaz de capturar 
os desequilíbrios surgidos. Sem apoio institucional, 
a população e a sociedade foram buscar líderes 
políticos carismáticos com respostas simples a 
problemas complexos. Essa foi a origem de um 
neopopulismo, conhecido de longa data. 

Em terceiro, a revolução de informação. A inteligência 
artificial traz muitas aplicações positivas, mas com 
consequências nos vários e diferentes setores. A 
sociedade, então, se organiza na forma como se dá 
a relação política, como se pensa o mundo, como se 
produz e distribui. 

Os progressos são realmente extraordinários. Como 
quase num filme de ficção científica, participamos 
de três eventos nos Estados Unidos. A Conferência 
do Instituto milken mostrou avanços da medicina na 
transposição de genomas e geração de novas células. 
No Google, assistimos à apresentação de um celular 
capaz de fazer a tradução simultânea para 40 idiomas. 
No Instituto Aspen, a apresentação de novos mísseis 
balísticos orbitais e de um tanque militar autônomo, 
sem tripulante. 

Decorrente dessas mudanças, vem a volta da 
geopolítica, com impacto no país e em todos os 

Sérgio Amaral, embaixador do Brasil em 
Washington, DC

GEOPOLÍTICA E MERCADO 
INTERNACIONAL

PALESTRA INAUGURAL

Sérgio Amaral, embaixador do Brasil em 
Washington DC
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setores, inclusive o agronegócio. O enfraquecimento 
da OmC decorre da ação política pelo equilíbrio 
de poder no novo grupo multipolar de nações. 
Esse movimento é mais forte do que o processo 
democrático de multilateralismo. 

A OMC apresentou sintoma de ineficiência quando 
não conseguiu concluir a Rodada de Doha. Assim 
como muitos países, depositamos esperanças de 
abertura do mercado agrícola. Agora, deparamos 
com um novo presidente americano a favor do 
bilateralismo, que prefere discutir com centenas de 
países as ações de seu interesse. 

Existem duas possíveis respostas. A primeira é que são 
favoráveis a um multilateralismo à la carte. quando 
interessa, recorrem à OmC, ONU e outras instâncias 
multilaterais, caso contrário tomam o caminho bilateral 
ou regional de negociação. A segunda, com ataques 
a certas instâncias multilaterais, como forma de 
negociar e atenuar a proposição inicial.

Num encontro com Henry Kissinger, fizemos essa 
pergunta. A sua resposta foi que os Estados Unidos 
não são contra o multilateralismo. “Eles passarão 
um tempo por um certo desvio dessa posição 
fundamental, mas depois retornarão ao leito habitual.” 
O problema é que esse tempo está demorando. 
Como as instâncias multilaterais podem ser afetadas, 
não sabemos se voltarão. 

É importante ter explicação, e para isso nós vamos 
falar de geopolítica. O país que está suscitando a maior 
movimentação, mesmo maior apreensão, dentro da 
geopolítica são os Estados Unidos. É interessante 
primeiro conhecer ou tentar entender um pouco a 
personalidade de Trump. 

Nacionalista e populista, a campanha de Trump teve 
como chave make America great again, ou America 

First. Oferece resposta simples para problemas 
complexos, como na questão da imigração. 
Conservador, mostrou uma posição empresarial 
clara quando orientou a reforma tributária aprovada 
pelo Congresso. Do seu governo, participam 
membros originários do Tea Party, o grupo mais à 
direita do Partido Republicano. Como político, possui 
preocupação com a aprovação de seu eleitorado, em 
crescimento, com anúncio de medidas sofisticadas 
de marketing. 

Entre as grandes potências, há uma competição 
entre mercados e áreas de influência no mundo, 
principalmente com a China. Trump se propõe a 
conter a China na direção bilateral, com aplicações 
de tarifas comerciais. Primeiro, porque os chineses 
possuem US$ 350 bilhões de saldo comercial com 
os Estados Unidos. Segundo, com a formação de um 
conselho para controlar os investimentos chineses 
em áreas sensíveis da economia americana. Terceiro, 
devido às obrigações impostas pela China aos 
investimentos americanos na área de transferência 
de tecnologia. 

Para o establishment americano, a Rússia é 
considerada um adversário convencional, fonte de 
problema no Oriente médio, de ataque cibernético 
às eleições americanas. Há aplicação de sanções 
econômicas às empresas americanas que trabalham 
na Rússia. 

Com a Europa, existe uma grande ambivalência, com 
o aumento das despesas das empresas de defesa e 
hostilidade com a chanceler merkel, da Alemanha, 
e may, primeira-ministra da Inglaterra. A divisão, 
no fundo, diz respeito à posição de cada lado na 
revisão do acordo nuclear com o Irã. já a Coreia é um 
problema insolúvel a curto prazo, mas de baixo risco, 
porque a eclosão de um conflito de natureza nuclear 
parece afastada. 

A guerra comercial mostra limites pelo acúmulo de 
retaliações. quando sofrem sanções, os países dão 
troco. Os Estados Unidos acumulam uma série de 
sanções na área agrícola e industrial, como no aço. 
Se esse movimento se generalizar, haverá influência 
sobre as decisões de investimento e a retomada da 
economia. Estudos da OCDE e do FmI alertam que 
isso poderá afetar o crescimento mundial e repercutirá 
de forma negativa no Brasil. 

Um caso interessante é o da soja. Se impuserem 

A pergunta colocada é: os 
Estados Unidos estão contra o 
multilateralismo, uma ordem 
baseada em regras que eles 
forjaram e se empenharam no 
seu desenvolvimento? 
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sanções à exportação dos Estados Unidos, os 
chineses precisarão abastecer-se em outro mercado, 
como Argentina e Brasil. Se chegarem a um acordo 
para aumentar as importações dos Estados Unidos, 
o que vai acontecer é que perderemos mercado de 
exportação. Isso mostra que não há regras a priori. 

Há alguns anos, tínhamos a sensação clara de 
estarmos perdendo o trem da história. Graças às 
políticas do presidente Trump, podemos correr e 
entrar nesse jogo. 

Ficamos felizes de ver o ministério das Relações 
Exteriores engajado no tema mercosul e Aliança para 
o Pacífico, que representam 80% do PIB e do território 
latino-americanos. Isso é o embrião de um processo 
de convergência para integração posterior. Ao mesmo 
tempo, é um espaço político de conversa entre países 
convergentes e pensamentos parecidos, na atração 
de investimento estrangeiro. Uma oportunidade de 
encontrar no Peru, Brasil, Uruguai e Argentina, dentre 
outros, o mesmo marco regulatório. 

Em 1930, o Brasil tinha 30 mil quilômetros de 
estradas de ferro. Em 2017, esse tamanho se reduziu, 
com abandonos de trilhos por obsolescência. Não 
entendemos como um país pode se tornar cada vez 
mais um exportador sem um sistema de infraestrutura 
adequado. Essa deve ser a prioridade número um para 
o próximo governo, de modo a viabilizar o transporte 
dos produtos do agronegócio. 

Temos vantagem competitiva e oportunidade em 
várias áreas, algumas por uma razão muito simples, a 
complementaridade do país com a China. Possuímos 

tecnologia própria e avançada para a produção 
nos trópicos. Tivemos a contribuição importante do 
empresário agropecuário no desenvolvimento de 
know-how para aplicação dessa tecnologia. mais 
recentemente, incorporamos a dimensão ambiental. 
Nenhum outro país tropical tem esses ativos. 

Aproveitamos para fazer uma sugestão e lançar 
um desafio. Ao mesmo tempo em que deverão 
ter grandes taxas de crescimento da demanda 
mundial, esses países dos continentes africano 
e asiático estarão voltados para aumentar a sua 
produção e a sua produtividade. Eles terão acesso 
a insumos, máquinas e melhores tecnologias, além 
de uma grande preocupação com food security. 
A tendência é diversificarem as suas fontes de 
abastecimento. 

Nesse sentido, devemos participar dessa revolução 
da agropecuária. Se não fizermos isso, outros farão 
e ficaremos de fora ou com uma fatia mais reduzida 
dos mercados de maior potencial. 

No curto prazo, temos a tarefa difícil de colocar a casa 
em ordem, de ampliar e manter a competitividade. No 
médio prazo, temos de preparar o salto para o novo 
patamar de internacionalização do agronegócio, 
com a exportação de tecnologias e serviços. Tanto 
a Embrapa como as empresas privadas podem 
ter presença maior em várias regiões, de forma a 
assegurar a dianteira tecnológica e dos mercados. 
Participávamos de um seminário no Instituto 
Fernando Henrique Cardoso e esboçamos essas 
ideias. Lá estava um ex-ministro da Nigéria que disse: 
“We don’t need compassion, we need investments”. 
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moderador:  William Waack

Debatedores 
Carlos Aguiar Neto 
Diretor de agronegócios 
do Banco Santander Brasil

Fábio Zenaro 
Diretor de Produtos Balcão, 
Commodities e 
Novos Negócios da B3 

José Roberto 
Mendonça de Barros 
Sócio-diretor da 
mB Associados

O jornalista William Waack abriu as discussões, 
abordando as perspectivas do agronegócio no 
início de 2018 e depois da greve dos caminhoneiros. 

Para Carlos Aguiar Neto, diretor de agronegócios 
do Banco Santander Brasil, tanto o mercado 
público quanto o privado de bancos estão 
preparados. A greve cria o problema de maior 
risco, em termos de preço, mas não de fonte de 
financiamento. Se o escoamento da produção até 
o porto atrasa, o banco carrega o empréstimo por 
um tempo maior. Como alguns clientes ficam sem 
fazer caixa, o banco faz o atendimento pontual, 
com alongamento da operação. “Estamos 
na menor taxa de juros. Gostaríamos da sua 
permanência por um longo período. No mercado 
de capitais, a curva de juros começa em 6,5% 

FONTES DE FINANCIAMENTO 
PARA O AGRONEGÓCIO

PAINEL 1

Tarcísio Hübner, vice-presidente de Agronegócio do BB e 
William Waack, jornalista

Rui Pereira Rosa
Superintendente-executivo 
de agronegócio do Banco 
Bradesco

Tarcísio Hübner
Vice-presidente de 
agronegócios do BB
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ao ano e cresce. Para as operações acima de 
cinco anos, fica difícil competir, sem ter um 
BNDES. O subsídio, por exemplo, é necessário 
para o Programa Nacional da Agricultura Familiar 
(Pronaf)”, disse.

Para Fábio Zenaro, da B3, na questão de fontes 
de financiamento, o importante para as empresas 
é buscar o recurso da melhor maneira e ao 
menor custo possível. “Tivemos uma queda de 
juros significativa. Isso muda o modelo de crédito 
desenhado para o agronegócio”, afirmou. Segundo 
Fábio Zenaro, não parece fazer mais sentido 
recorrer a recursos subsidiados. “Há um movimento 
das empresas, não só do agro, para usar mais 
o mercado de capitais, ainda pequeno, de 10% 
do PIB. Nas economias desenvolvidas, essa taxa 
aumenta seis a sete vezes. Temos o Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio (CRA) para a cadeia 
do agronegócio, que passou de R$ 2 bilhões para 
R$ 30 bilhões em menos de três anos. Como 
existe um benefício tributário, o próprio investidor 
aceita uma remuneração menor do que um título 
tradicional”, afirmou.

Segundo Tarcísio Hübner, vice-presidente de 
agronegócio do Banco do Brasil, recursos para 
o agronegócio atualmente já não são o maior 
problema do setor. “quando olhamos a cadeia 

Tarcísio Hübner, vice-presidente de agronegócio do BB
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produtiva, constatamos que o produtor produzirá 
de forma normal. O fluxo de recursos das liberações 
está no ritmo planejado, de acordo com os registros 
no Sistema de Operações do Crédito Rural (SICOR). 

O maior volume dos financiamentos destinados 
a um ciclo completo de produção agropecuária 
provém das trades, das cooperativas e de recursos 
próprios dos produtores”, afirmou. Essa nova 
alternativa tende a crescer, modernizar-se e ganhar 
escala, apesar de estar atualmente concentrada em 
grandes empresas. “Temos de olhar o cenário um 
pouco. Estamos preparados para fazer operações 
barter, em conversas com as trades e cooperativas. 
Temos uma responsabilidade histórica com o 
agronegócio. Acabamos de lançar a CPR digital, 
que o produtor pode fazer até através do mobile.”

já o superintendente-executivo de agronegócio do 
Banco Bradesco, Rui Pereira Rosa, destacou que a 
questão do frete insere no radar do produtor e da 
cadeia produtiva o pensamento de ter frota própria. 

Isso não estava no plano dos investimentos das 
empresas e do próprio produtor. A precificação da 
mercadoria leva em conta o transporte da carga até 
o porto, bem como o frete de retorno comum com 
fertilizantes. Essa situação gera dificuldade para o 

produtor fazer a composição do plantio para a safra 
2018/19. “Vale a pena também rever a questão do 
crédito rural em cima do recurso obrigatório. Houve 
uma transformação tremenda quando passou a ser 
direcionada para os pequenos e médios produtores. 
Como essas operações exigem comprovação de 
área, com as coordenadas geodésicas, ficamos com a 
certeza de que o recurso captado irá para a produção. 
O lançamento das Letras de Crédito do Agronegócio 

Rui Pereira Rosa, superintendente-executivo de 
agronegócio do Banco Bradesco

Fábio Zenaro, diretor de Produtos Balcão, Commodities e 
Novos Negócios da B3
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(LCAs) também trouxe uma mudança positiva, pois 
passamos a ofertar recursos de outras fontes.” 

Eventos como a greve são fenômenos de curto 
prazo, disse José Roberto Mendonça de Barros, 
sócio-diretor da mB Associados. “Com o tempo, 
aprendemos que o que não é possível não acontece. 
Essa primeira tabela publicada é ilegal e não 
acontecerá. Não sabemos o custo dessa solução. 
Desde 2014, enfrentamos uma crise danada no Brasil. 
Nesse período, caiu o PIB da construção civil (18%), da 
indústria de transformação (12%) e dos serviços (5%). 
Somente o PIB do agronegócio cresceu (11,5%), com 
acúmulo razoável de volume de recursos. Apesar 
dos transtornos com a greve dos caminhoneiros, a 
inflação está em 4%. A ata do Banco Central mostra 
isso. Nas projeções para os próximos anos, corremos 
o risco de virar um país normal. Se o presidente 
eleito avançar no ajuste fiscal, consolidaremos esse 
cenário por um período mais longo, e os mercados 
farão os ajustes. Pode haver uma transição para juros 
relativamente baixos para todos. O subsídio precisa 
estar direcionado para a pequena produção e para 
o seguro rural. Como a agricultura, de tempos em 
tempos, sofre quebras, é fundamental para a gestão 
de risco.” 

SeguRança juRídica

Para Fábio Zenaro, um ponto importante no 
sistema financeiro está na melhoria da segurança 
jurídica. A CPR digital precisa de ajustes nas 
regulamentações. “No próprio CRA, tivemos a 
recente regulamentação da Comissão de Valores 
mobiliários (CVm). Isso para resolver algumas 
questões jurídicas. Existe uma preocupação natural 
na alocação e na utilização dos recursos para os 
locais corretos.” 

Tarcísio Hübner complementou dizendo que há 
grande número de pequenos produtores ainda 
dependentes de um auxílio para tocar o ciclo 
de produção. Para ele, sem subsídio seria muito 
difícil. “Contratamos 500 mil operações com 
pequenos produtores por ano. O mecanismo de 

seguro rural começou a andar, mas ainda bastante 
concentrado. Se tiver um apoio maior de recursos 
para fazer subvenção, o mercado se ajustará. 
Novas seguradoras devem aparecer. quando o 
preço e a produção correm bem, todos ganham. É 
difícil quando há inversão no cenário. Precisamos 
encontrar um mecanismo para criar essa proteção 
da renda.”

Segundo Carlos Aguiar, o BNDES está mudando 
muito o seu papel em relação àquilo que financiará 
e apoiará. “Acreditamos na taxa de juros de longo 
prazo (TLP). Financiamos a aquisição de caminhão, 
com financiamento a 2,5% ao ano diante de inflação 
anual de 10%. Ficamos com uma frota enorme sem 
ter demanda.”

carlos aguiar, diretor de agronegócios do Banco Santander 



24

RecuPeRação de cRédiTo PaRa o SeToR SucRoeneRgéTico

Para Tarcísio Hübner, a recuperação de crédito 
para o setor sucroenergético é uma equação 
difícil. O banco tem interesse em fomentar o 
desenvolvimento, mas, quando alguma atividade 
gera déficit de caixa, cabe fazer uma análise com 
o tomador sobre o ajuste do mercado. “Financiar 
eternamente um ramo econômico que não gera 
resultado não é interessante para ninguém. Cada 
agente financeiro possui a sua política de crédito. A 
execução é uma decisão extrema. O caminho natural 
é a colocação de uma proposta com soluções 
para os ajustes dos produtores e empresas. Nos 
dois últimos anos, enquanto se comentava que o 
agronegócio estava indo bem, alongamos em torno 
de R$ 4,5 bilhões de dívidas, tudo para ficar dentro 
do fluxo da capacidade de pagamento. Alguns já 
se recuperaram e até anteciparam os pagamentos.” 

Rui Pereira Rosa complementou dizendo que o 
banco não tem interesse em se tornar proprietário 
de fazendas, usinas e máquinas agrícolas. “Olhamos 
a especificação do cliente, a sua necessidade.”

William Waack: O modelo de crédito rural está 
esgotado? 

Para José Roberto Mendonça de Barros, o modelo 
tradicional está em rápido esgotamento. Todos 
colocaram que, com a inflação e SELIC baixas, 
mais o setor agropecuário em crescimento, o 
contexto mudou. Fica mais fácil lidar com um 
desarranjo temporário financeiro. “A mudança nunca 
é completa. Ela vem devagar, como a chuva mansa. 
quando percebemos, o campo está molhado. 
já vimos muita coisa. Somos do tempo em que 
havia lugares em que se plantava trigo para colher 
Proagro. À medida que o tempo avança, algumas 
atividades de bom viram médio e depois mau 
negócio. Cada proprietário sabe quando começa 
a queimar ativo. Cada agricultor deve avaliar e 
reavaliar permanentemente o seu modelo de 
negócio. Até há pouco tempo se dizia que o café da 
montanha ia acabar. De repente começaram a ser 
montados projetos de qualidade, e o preço médio 
subiu. Hoje, na cafeicultura, 40% do produto colhido 
é de qualidade e tem um prêmio.”

Segundo Tarcísio Hübner, no Banco do Brasil, 
crédito rural foi substituído por agronegócio. O 
crédito rural é um pedaço do financiamento. Na 

carteira do banco, o crédito rural é a menor fatia. 
Os recursos livres representam a maior parte. 
“Pode-se dar qualquer nome, mas, na verdade, 
é capital de giro ou investimento para o setor 
agrícola. O crédito rural possui uma mistura 
entre produto e a concessão de crédito. Para 
estar no mercado, é preciso focar no negócio. 
Não é uma simples exploração. Na concessão 
do crédito, os bancos também aprimoraram as 
suas ferramentas. Trabalhamos o data base como 
memória para ter mais inteligência lá na ponta final. 
Esse procedimento, que gera a oportunidade de 
uma concessão de crédito mais assertiva, faz parte 
do desafio da simplificação”, afirmou. 

Para Fábio Zenaro, existe um fator sob outra ótica 
que ajuda nesse funding, a ótica do investidor final. 
“Temos a LCA, na ordem de R$ 160 bilhões. O banco 
não usa esse título para fazer mais emissão, mas 
como estímulo, porque é um funding mais barato. 
De certa maneira, o investidor se acostumou com 
a LCA como produto interessante. Temos também 
recentemente o exemplo do CRA. No final das 
contas, o investidor, pessoa física ou institucional, 
colabora, porque indiretamente também tem 
interesse no destino desses recursos.”

 josé Roberto Mendonça de Barros, sócio-diretor 
da MB Associados
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FinanciaMenTo de oBRaS de inFRaeSTRuTuRa

O Banco do Brasil se prepara para que essa 
virada nos investimentos de infraestrutura possa 
acontecer no momento de mais normalidade, 
com regras mais claras, disse Tarcísio Hübner. 
Isso auxiliará na captação junto com os demais 
bancos. A estruturação dessas operações exige 
grandes volumes de investimento. Dificilmente, 
um banco isoladamente abraçará grandes 
projetos. Normalmente, se trabalha em consórcio. 
“Como precisamos muito de fonte externa, 
precisamos estar com as portas abertas para 
receber os recursos de investidores. Com garantia 
e legislação adequada, investidor interessado não 
faltará”, disse Tarcísio Hübner. 

José Roberto Mendonça de Barros afirmou que 
participou dos projetos de privatização de 1993 
até 1998. “muitos deram certo, como o da Telebras. 
Outros deram errado, como a concessão de 
rodovias de pedágios a R$ 1. Temos dois pontos. 
Primeiro, a segurança jurídica. Segundo, pecamos 
em não gastar o tempo necessário para fazer bons 
projetos. muitas vezes as empresas de engenharia 

tinham interesse de não fazer o detalhamento, 
para depois pedir aumento de preço. Foi feito 
muito leilão só com o primeiro projeto. Tivemos 
empreiteiras sócias da empresa ganhadora do 
leilão em aeroportos. De qualquer forma, quando 
olhamos para frente, não temos dúvidas de que 
os investimentos em infraestrutura puxaram o 
crescimento do Brasil.”

O investidor estrangeiro é importante, não só na 
questão de investimento em recursos diretos, mas 
também na liquidez de diversos mercados, disse 
Fábio Zenaro. “Ele é muito presente no mercado de 
ações. Isso é importante porque ajuda no giro e dá 
liquidez. quando falamos do mercado privado de 
dívidas, por exemplo, hoje o investidor estrangeiro 
está muito ausente. Tivemos recentemente a Lei nº 
12.431 de debêntures de infraestrutura, que tentou, 
do ponto de vista fiscal, favorecer a entrada do 
investidor estrangeiro, mas o volume é ainda muito 
pequeno. De novo, falamos de uma mudança de 
matriz de financiamento. Tudo começa e passa na 
confiança e responsabilidade, com bons projetos.”



26

William Waack abriu o painel falando sobre o 
sistema de regras no comércio internacional 
que vigora desde a Segunda Guerra mundial 
e, mais ainda, desde os anos 90 com a OmC. 
Perguntou como fica esse esquema perante os 
posicionamentos de Donald Trump. 

Edwini Kessie, diretor da Divisão de Agricultura e 
Commodities da OmC, respondeu que o sistema 
de comércio multilateral, estabelecido depois 
da Segunda Guerra mundial, com a assinatura 
do acordo do GATT, em 1947, trouxe segurança, 
previsibilidade e confiança para as empresas 
investirem e obterem benefícios significativos. 
“Depois disso, assistimos a um crescimento 
espantoso no mundo. Países como o Brasil, China 
e Índia tiraram milhões de pessoas da condição 
de pobreza. Agora, sob forte pressão, esperamos 
que os Estados Unidos entendam os benefícios 
proporcionados pelo sistema que eles mesmos 

moderador:  William Waack

Debatedores 
Alexandre Parola 
Embaixador representante 
permanente 
designado do Brasil na OmC

Edwini Kessie 
Diretor da Divisão de Agricultura 
e Commodities 
da OmC

COMÉRCIO EXTERIOR: 
LIMITES E OPORTUNIDADES

ajudaram a criar, para o bem da comunidade 
internacional. Não é um sistema perfeito. A maioria 
dos países está ciente da necessidade de melhorar, 
e é isso que devemos fazer. Não deveríamos 
destruir um sistema que já contribuiu tanto para o 
crescimento dos países em desenvolvimento.” 

Para Alexandre Parola, embaixador representante 
permanente designado do Brasil na OmC, tanto o 
Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP) quanto a Parceria Transpacífico 
(TPP) eram iniciativas para a Ásia e a Europa 
fazerem o chamado WTO-plus ou WTO-beyond, 
o acerto de regras que seriam universalizadas via 
OmC. Isso entrou em colapso quando os Estados 
Unidos elegeram o Donald Trump, com um olhar 
introspectivo e uma perspectiva mais unilateralista 
de como o mundo deve funcionar.

“A questão é a seguinte: há o limite da retórica 
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e da realidade. A retórica da guerra comercial é 
infinita. Pode-se ameaçar quanto quiser. Chegará 
a hora de os consumidores pagarem mais caro e 
de os exportadores agrícolas terem dificuldade na 
colocação dos produtos. Nessa hora, quando será 
notado que as regras foram criadas em seu próprio 
benefício, esses limites se imporão. quando a 
retórica encontrará a realidade ainda não está claro, 
mas isso acontecerá em algum momento”, afirmou 
Alexandre Parola.

Segundo ele, do ponto  de vista do Brasil, o mundo 
de regras é obviamente interessante. “Existe uma 
certa miopia em imaginar que seremos vitoriosos 
numa crise. O mundo sem regras não convém. A lei 
da selva só serve para o leão. Para nós, o mundo de 
regras é bom. O desafio até a próxima conferência 
ministerial da OmC, em junho do próximo ano, 
será acertar um caminho de reforma da OmC, que 
está sob ataque. Será o momento de organizar 
uma coalizão em defesa do multilateralismo. 
Os atores, defensores deste sistema, superam 
aqueles que se acham beneficiados pela ruptura 
do multilateralismo”, afirmou. 

A questão da previsibilidade afeta os assuntos 
globais e a agricultura brasileira, que é forte, mas 

edwini Kessie, diretor da Divisão de Agricultura e 
Commodities da OMC
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sofreria as consequências de uma parada, disse 
Mauro Alberton, diretor de marketing da Bayer. 
A quebra de regra no meio do jogo atrapalha o 
plano de investimentos de empresas gigantes e de 
agricultores. Isso não é interessante para o Brasil, 
diante do ciclo de crescimento positivo nos últimos 
anos e do que está previsto para frente.

Para ter competitividade, é preciso previsibilidade, 
destacou Paulo Sousa ,  diretor da Cargil l . 
“Infelizmente, tanto nas fronteiras nacionais como 
em nível global, estamos num momento de muita 
imprevisibilidade. Isso atrapalha o investimento e 
o crescimento sustentável”, disse. Segundo ele, a 
competitividade do agronegócio brasileiro é afetada 
por três fatores. 

O primeiro é a visão dos players dentro do Brasil. “Há 
muito progresso em relação ao Código Florestal, 
mas não chegamos aonde temos de estar, embora 
caminhemos bem. Lá fora, compradores do nosso 
produto possuem uma visão diferente. Isso mostra 
que não temos feito um bom trabalho para vender 
as coisas boas realizadas internamente”, explicou. 

O segundo são os avanços da biotecnologia. 
Dentro do país, é preciso explorar comercialmente 
as variedades aprovadas pelos clientes externos. 
“Não se pode dar o tiro no pé, com a produção 
de alimentos com características genéticas em 
desacordo com aquilo que os nossos compradores 
querem comprar”, observou.

O terceiro são as obras de infraestrutura. Para 
o diretor da Cargill, é preciso ter uma taxa de 
juros baixa e atraente da poupança externa, 
para aumentar a competitividade nacional em 
termos de acesso ao mercado. Em sua opinião, “a 
previsibilidade interna ficou machucada com essa 
intromissão do Executivo e do Legislativo na livre 
negociação do serviço de frete entre os players do 
mercado”.

RISCOS E OPORTUNIDADES
 
“Na Índia, há um ditado que diz o seguinte: em briga 
de elefante quem se dá mal é a grama. Tenho receio 
de sermos a grama nessa briga comercial. Uma 
das tendências é a chamada ‘glocalização’. Isso 
significa que o mundo global está voltando a ser 
localizado e protecionista”, disse Nelson Ferreira, 
sócio da mcKinsey.

Segundo ele, embora seja quase 100% certo que 
a curto prazo a guerra comercial entre China e 
Estados Unidos traga ventos positivos para a 
economia brasileira, e os chineses continuarão a 
demandar soja da América do Sul, há três riscos a 
longo prazo.

O primeiro é sobre o aumento na produção 
chinesa de soja. O plano quinquenal nacional 
estabelece uma produção correspondente a 15% 
do consumo de soja. O limitante para o crescimento 
está na disponibilidade de água potável. Há 
um investimento pesado em tecnologia de 
dessalinização e em energia solar no país. Apesar 
de ser muito mais caro produzir soja doméstica do 
que importar do Brasil, se o cenário dessa guerra 
comercial se aprofundar, o governo pode decidir 
aumentar a produção doméstica.

O segundo são as distorções competitivas. Os 
Estados Unidos podem usar subsídios maiores 
à produção agrícola americana para contrapor à 
tarifa chinesa. Ao mesmo tempo, na Argentina, é 

alexandre Parola, embaixador representante permanente 
designado do Brasil na OMC 
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cada vez maior a tendência de baixar o imposto 
de exportação. Tudo isso aplaina e tira a diferença 
de competitividade entre os diferentes jogadores. 

O terceiro é o consumo de proteína em função da 
renda per capita dos países. No mundo, o consumo 
de proteína cresce até uma renda per capita de 
US$ 11,6 mil e depois se estabiliza. Na China, hoje, 
a renda per capita é pouco inferior a US$ 10 mil. 
Um cenário mais local, de maior protecionismo, 
implicaria um crescimento pior. Pode ter a médio 
e longo prazo um crescimento menor da própria 
China em função de um mundo mais protegido.

Roberto Azevedo, diretor-geral da OmC, diz que 
há uma guerra comercial ainda não totalmente 
deflagrada, mas claramente ninguém pode negar 
que há uma guerra comercial. “mas achamos que 
a maioria dos países não aceita outra alternativa ao 
multilateralismo”, disse Edwini Kessie. Segundo ele, 
uma série de estudos feitos na Austrália indicam 
que não haverá volta ao multilateralismo, apesar 
de os subsídios nos nove maiores países do mundo 
ultrapassarem U$$ 1 trilhão de dólares. 

Se não houver cooperação multilateral para limitar 
os subsídios concedidos, países muito competitivos 

como o Brasil serão afetados, pois não irão 
depender da competitividade dos seus agricultores, 
mas sim do tamanho e da profundidade do 
seu bolso. Portanto será importante voltar ao 
multilateralismo. Sem isso, os mercados ficarão 
distorcidos. Na Índia, a média das tarifas agrícolas 
excede os 100%. “Precisamos também ter certeza 
de que os países abrirão seus mercados. Tudo 
isso beneficiaria o Brasil. Na agricultura, teremos 
um acordo plurilateral como sugerido em outras 
áreas. A maioria dos países concorda que, no tema 
do apoio doméstico, teria de haver um acordo em 
nível global”, afirmou Edwini Kessie. 

Para ele, o sistema de comércio multilateral não é 
perfeito. Os Estados Unidos, por exemplo, querem 
que países como a Índia, os chamados países em 
desenvolvimento, façam mais. “Nasci em Gana, um 
país pobre. Não é justo Gana fazer o mesmo que o 
Brasil ou mesmo assumir as mesmas obrigações 
que a China. Os países em desenvolvimento 
avançados terão de assumir mais obrigações em 
termos de compromissos. Teríamos de negociar um 
tratamento diferencial e um período de transição 
mais longo.” 

Segundo Edwini Kessie, a agricultura tem sido um 
setor protegido. E, apesar de as negociações na 
Rodada do Uruguai terem sido bem-sucedidas, 
ainda há muito trabalho a ser feito. No âmbito 
do apoio doméstico, os países desenvolvidos 
reduziram em apenas 20%, e os países em 
desenvolvimento, em 13,3%. No contexto de acesso 
aos mercados, ainda existem tarifas muito elevadas.
Internamente, há questões que países como o Brasil 
precisam enfrentar. “Todos já ouviram e sabem da 
necessidade de melhorar a sua infraestrutura. O 
setor agrícola é muito competitivo. Existe interesse 
de os países buscarem o caminho da negociação 
quando se trata de agricultura. Esperamos que 
isso traga importantes resultados com o tempo”, 
concluiu.

William Waack: Para o representante da OMC, 
temos de lutar pelo acesso ao mercado de países, 
com citação de seu próprio país e do Brasil. Nessa 
guerra de elefantes, quem já se sente grama? 

“A grama é sempre a pior posição. Em outras 
palavras, no fundo a pior posição é não ter regras”, 
disse Alexandre Parola. A diplomacia brasileira Mauro alberton, diretor de marketing da Bayer
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faz do multilateralismo uma defesa ideológica, 
que se sustenta na configuração de poder e na 
presença do Brasil no exterior. Essa opção de forma 
alguma exclui uma agressividade em negociações 
bilaterais. Se essas negociações não andaram pari 
passu, é por um conjunto de razões distintas de 
uma aposta no multilateralismo.

A Rodada de Doha tinha três pilares essenciais: os 
subsídios à exportação, o apoio doméstico e o acesso 
ao mercado. Enquanto o subsídio à exportação de 
alguma forma foi resolvido em Nairóbi, não é possível 
tratar os outros dois temas bilateralmente, pois 
requerem soluções multilaterais.

Essa agenda, atrasada na OmC, já devia ter sido 
feita há muito tempo. Dada a distribuição de poder 
dentro da OmC, o avanço aconteceu na liberalização 
dos mercados de produtos industriais. Não houve 
avanço na negociação agrícola, segundo Alexandre 
Parola. 

Existem três temas de grande centralidade para 
defender a competitividade agrícola externa 
brasileira dentro da OmC. Um deles é este conjunto 
de dois temas: controle das medidas de apoio 
doméstico e a garantia de acesso a mercados. 

Outros dois temas, não citados ainda, serão 
cada vez mais importantes: o domínio de regras, 
chamado no jargão técnico de padrões privados, 
e a questão fitossanitária.

Alexandre Parola lembra que, nos padrões 
privados, os fornecedores acertam que a produção 
agrícola deve preencher requisitos específicos 
para entrar nos seus supermercados. “Como 
fazem unilateralmente, não podemos aceitar. 
Na questão fitossanitária, como requer um 
tratamento multilateral, fazemos a defesa enfática 
do multilateralismo e da instância multilateral. Isso 
precisa estar presente nos debates dos próximos 
meses”, disse. 

Hoje, os dramas da OmC são justamente os elefantes 
ameaçados pela grama. No fechamento da Rodada 
do Uruguai, houve um impasse. Os Estados Unidos 
e a União Europeia se reuniram nos famosos Blair 
House Agreement para tratar do término daquela 
rodada, mas isso agora não acontecerá, já que 
não há mais espaço político. “A reforma terá de ser 
inclusiva e levar a resultados equilibrados para o 
conjunto dos membros. Ninguém será capaz de 
impor unilateralmente a sua vontade. Vai requerer 
diplomacia”, acredita Alexandre Parola.
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William Waack: Podemos esperar um ciclo de 
preços deprimidos para as commodities agrícolas?

“Somos player em várias cadeias agro. Em algumas 
cadeias como soja, algodão, milho, o cenário 
permite ao agricultor continuar a investir e crescer. A 
nossa média é positiva. Na cadeia de açúcar, etanol 
e energia, temos especialistas presentes e fica difícil 
fazer uma análise. Temos uma visão geral positiva da 
agricultura brasileira, incluindo frutas, café e citrus”, 
disse Mauro Alberton.

Para Paulo Sousa, focar na competitividade é o que 
fará a diferença, destacando que o preço será feito 
pelo mercado. “Estamos envolvidos com a cadeia de 
suprimentos. Além das carências de infraestrutura, 
numa canetada, foi colocado o tabelamento de 
frete para tornar o trabalho mais difícil. Tivemos 
alterações e criação de capacidades portuárias 
relevantes nos últimos anos. No Arco Norte, os 
portos de Itacoatiara, Santarém, Barcarena, Vila do 
Conde não existiam há um tempo. Tivemos diversas 
iniciativas em outros portos. A regulamentação 

da Lei dos Portos, que permitiu a renovação de 
contratos portuários, está hoje sob discussão. Não 
podemos misturar política de viés circunstancial 
de curto prazo, ou mesmo partidário, com marco 
regulatório que regerá a competitividade do 
país. Na parte de preço, precisamos focar em 
competitividade. Na infraestrutura, precisamos 
de ambiente de previsibilidade, com atração da 
poupança externa para fazer as obras necessárias”, 
afirmou.

Tanto o setor público como o privado poderiam fazer 
mais, disse Nelson Ferreira. “A competitividade de 
fato é a chave do negócio. Ratificamos a tendências 
de o mundo se tornar cada vez mais localizado, 
virtual, digitalizado e analítico. Essas tecnologias 
trazem também rupturas na comercialização de 
bens e produtos do agronegócio. Nas plataformas 
digitais, podemos comercializar insumos e grãos 
durante a própria produção. Deveríamos ser os 
líderes em tecnologia digital no campo, para nos 
mantermos mais protegidos na curva de custo”, 
explicou.

Nelson Ferreira acrescentou que, na questão das 
barreiras fitossanitárias para a carne, as decisões 
locais serão mais frequentes na imposição de 
restrição sobre a operação e comercialização de 
algum bem. A União Europeia recém-aprovou 
sua lei de proteção de dados individuais, com 
implicação para cada um de nós em qualquer 
tipo de relação com países do bloco. No lado do 
agronegócio, as restrições sobre a rastreabilidade 
de um produto visam garantir que o uso água esteja 
sendo feito de uma forma eficiente ou que não 
esteja desmatando a Amazônia. 

“Concordamos na necessidade de os países serem 
competitivos”, falou Edwini Kessie. No entanto, ele 
considera que também não se pode perder de vista 
o fato de os países, através de barreiras em forma 
de tarifas elevadas ou da imposição de organização 
de cúpulas, lutarem para aprovar medidas que 
também poderiam afetar a sua prosperidade. As 
duas coisas andam lado a lado. 

“Consideramos a competitividade muito importante, 
mas, ao mesmo tempo, os países precisam sempre 
minimizar custos para aumentar as margens de 
lucro. Não podemos esquecer que, sem disciplinas 
multilaterais efetivas, os acessos a mercados serão 
difíceis”, afirmou.nelson Ferreira, sócio da McKinsey
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Na questão das medidas Sanitárias e Fitossanitárias 
(SPS), existe um acordo para encontrar um equilíbrio 
entre os direitos de os países adotarem medidas 
para proteger a vida vegetal, animal e humana e a 
saúde, e ainda evitar as barreiras desnecessárias ao 
comércio, com medidas nos padrões internacionais. 

O Brasil alega que as medidas impostas por alguns 
países não são consistentes com o acordo SPS. 
Esses países podem recorrer. Na preparação para 
a conferência de Buenos Aires, os governos dizem 
que não podem ser responsabilizados pelas ações 
de grandes supermercados. Atualmente, esse 
debate foi mais ou menos adiado por causa das 
grandes diferenças entre os membros do comitê.
Existe uma área de impasse, como na questão dos 
padrões privados, alertou Alexandre Parola. 

Segundo ele, aqueles que são a favor argumentam 
que esse é um problema do mercado. Levando 
essa lógica ao limite, os países podem decidir 
não importar mais carne do Brasil. E daí o governo 
responderá que não faz parte do problema. Na 
verdade, na visão de Alexandre Parola, essa 
discussão precisa ser feita, porque possui um 
grande potencial protecionista. já na questão 
de acesso ao mercado, os picos tarifários são 
enormes. “Reconhecemos a importância do acordo 
do SPS, mas entendemos a necessidade do seu 
aperfeiçoamento. Somos a favor do fortalecimento 
do trabalho nos comitês dentro da OmC. Não 

temos clareza de que o mundo está ficando 
mais localizado. Isso pode ser um desafio e uma 
oportunidade. Podemos nos especializar em ser o 
fornecedor de um tipo de produto, como fizemos 
no caso do halal.”

Temos de ser realistas quando traçamos as 
perspectivas de que investimentos ocorram numa 
magnitude mais finita na China, na qual se baseia 
o nosso crescimento, disse Mauro Alberton. “Esse 
olho aberto é importante. Ao mesmo tempo, 
devemos valorizar o trabalho realizado pelo 
Brasil no agronegócio. Isso não foi resultado de 
uma pequena decisão governamental e privada. 
Somos um país com padrões de primeiro mundo 
e parceiro comercial valioso de muitos países. Não 
podemos menosprezar as medidas restritivas das 
grandes cadeias de supermercados. Também 
demonstramos previsibilidade quanto à nossa 
capacidade para entregar mais alimentos. Isso é 
uma forma de nos protegermos para o futuro.”

“Gostaria de ser mais otimista”, disse Paulo Sousa. “O 
agronegócio brasileiro possui vantagem competitiva 
muito grande. mas estamos batendo nas próprias 
costas. No curto prazo, tememos disputa entre dois 
grandes jogadores no mercado internacional, China 
e Estados Unidos.”

A China entrou de forma agressiva na África, com 
investimentos em infraestrutura e nas aquisições 
de jazidas minerais, completou Nelson Ferreira. 
“Os países africanos são mais importadores de 
alimentos, mas poderão se tornar exportadores não 
no curto prazo. O ponto é que o governo chinês não 
ficará parado na questão de segurança alimentar, 
seja no Laos, em myanmar e no próprio continente 
africano. Hoje, o benchmark de desenvolvimento 
tecnológico acelerado não é o Vale do Silício, nos 
Estados Unidos, é Israel. Se formos a qualquer 
classe de uma grande faculdade americana, mais 
da metade dos alunos são chineses. Eles investem 
em tecnologia pesada nos vários setores, nos quais 
se inclui a agricultura.”

William Waack: A guerra comercial pode piorar?

“Caminhamos por uma estrada bem acidentada, 
mas acreditamos que prevaleça o bom senso”, 
respondeu Edwini Kessie. “Basicamente, sabemos, 
pela história, que os resultados da tarifa protecionista 

Paulo Sousa, Cargill Agriculture Suppy Chain – South America 
Group Leader
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imposta nos Estados Unidos com a Lei Smoot-
Hawley, em 1930, foram desastrosos tanto para os 
americanos como para a economia global. já vimos 
também o congresso americano fazer tentativas 
para reduzir o poder do presidente. Portanto, não 
podemos dizer se mais cedo ou mais tarde, os 
Estados Unidos acabarão por liderar o mundo 
através da liberalização e do fortalecimento do 
sistema de comércio multilateral”, completou.

O setor agropecuário brasileiro é competitivo para 
se impor mesmo em cenários menos positivos, 
afirmou Alexandre Parola. A questão, para ele, 
é saber a taxa de crescimento médio para os 
próximos 10 ou 15 anos. À medida que o Brasil for 
capaz de fazer o dever de casa, de colocar a soja 
mais barata nos portos, essa competitividade se 
acentuará.

Essa situação não começou com o governo Trump, 
mas sim em 2008, quando ocorreu a mais grave 
crise do sistema capitalista desde os anos 1930. 
Foram as estruturas do capitalismo mundial que 
impediram uma guerra aberta. 

O debate antigo discutia sobre o futuro da China. 
Para Alexandre Parola, é muito curioso ver hoje 
os Estados Unidos unilateralistas diante de uma 
China mais aberta para a economia mundial. Os 
mecanismos para a ascensão dos chineses à OmC 
foram caros e draconianos. Essa contenção não 
era por acaso. A China sobreviveu e se deu bem 
com as regras multilaterais. O formulador norte-
americano não sabe bem como fazer com isso. 

Há duas dimensões importantes. Primeiro, a China, 
a despeito das ameaças que coloca em termos 
de competitividade global, é autora da economia 
aberta. Segundo, a inclinação do capitalismo 
global para tendências unilaterais. 

“A menos que haja uma ruptura completa do 
sistema, que não antevemos, o bom senso é 
mercadoria rara e mal distribuída no mundo. A lógica 
se imporá à retórica” afrmou Alexandre Parola.

A agricultura tropical brasileira apresenta desafios 
biológicos e agronômicos acima dos países 
do Hemisfério Norte, disse Mauro Alberton . 
“É preciso continuidade nos investimentos em 
inovação. Com pensamento no médio e no longo 

prazo, a indústria não consegue trazer um produto 
em dois ou três anos.” 

“Como executivos do agronegócio, como 
empreendedores, temos uma história que 
honramos”, destacou Paulo Sousa. “quando esses 
gigantes globais brigam, não necessariamente 
temos poder de influência. Por mais que nos 
amparemos nas organizações internacionais, 
apropriadas para isso, são temas em que, no 
dia a dia do nosso trabalho, não temos como 
interferir. Agora, dentro da porteira da fazenda, nas 
nossas indústrias e com nossos representantes 
junto ao governo brasileiro, temos de garantir a 
competitividade”, disse.

“Costumamos dizer que quatro palavras definem o 
mundo como mais local, virtual, diverso e gordo”, 
completou Nelson Ferreira. “Na maioria dos países, 
com exceção de alguns países da África, o consumo 
calórico diário está acima de 2.300 quilocalorias 
por dia, superior ao valor recomendado pela 
Organização mundial de Saúde. As pessoas morrem 
mais por doenças ligadas à obesidade do que de 
fome. Isso passa por reeducação alimentar. muitos 
países estão focando muito o aumento de consumo 
de proteína das suas populações. O Brasil possui 
vantagem competitiva para ofertá-la na forma de 
soja e carne. Essa também é uma oportunidade 
para analisarmos o papel do Brasil nos próximos 
anos no mundo”, afirmou.

William Waack, jornalista
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O jornalista Gerson Camarotti abriu o painel fazendo 
uma análise da situação política brasileira. “Este é 
um momento de reflexão e análise. O Brasil vem 
há mais de quatro anos abrindo as suas entranhas, 
principalmente na classe política, com vários 
escândalos de corrupção. Só um país com força 
institucional e economicamente ativo, como o Brasil, 
suportaria tudo isso. Chegamos a um ponto em 
que não tem mais gordura para queimar. Agora, 
definiremos o nosso futuro. Podemos ir para uma 
situação mais delicada se não conseguirmos acertar. 
Discutimos muito as novidades, candidaturas e 
nomes. Não temos liderança nova nessa eleição. Entre 
os candidatos presidenciais, os mais competitivos são 
da política tradicional”, disse. 

Segundo ele, é preciso ter uma cobrança real de 
um projeto para o país, mas muitos querem debater 
assuntos periféricos, com discurso de que tudo é 
possível, é fácil. “já passamos pela experiência de um 
salvador da pátria. Essa eleição de 2018 é um divisor 
de águas. É hora de prestar atenção e cobrar uma 
pauta. Temos uma responsabilidade muito grande. 
Como possui a marca de alavanca da economia do 
país, o agronegócio tem que cobrar muito desses 
candidatos com discurso mais coerente e realista”, 
defendeu Gerson Camarotti. 

Em sua opinião, o momento é de desilusão com 
a política no Brasil. “Percebemos a decepção com 

os casos de corrupção no país. A frustração da 
população se reflete no desencantamento do eleitor. 
O quadro econômico também agrava essa percepção 
de desencantamento por causa da revelação dos 
esquemas de corrupção. Isso pega de A a Z, sem 
citar partido. Para 2019, está previsto um rombo de 
R$ 139 bilhões, e o investimento deverá ser residual. 
Precisaremos de governabilidade para tocar uma 
pauta que, muitas vezes, será impopular no primeiro 
momento, mas necessária para o país.” 

O cientista político Carlos Melo explicou que 
passamos por diversas crises dentro da crise:

1ª - Decorre da forma dogmática de o presidente 
achar que o Estado pudesse fazer tudo sozinho. 
Teremos de evoluir para uma nova forma, com 
parcerias público-privadas e marcos regulatórios 
para estimular a poupança privada. Não é uma 
solução fácil. 

2ª - É o presidencialismo de coalizão. Para governar, 
é preciso maioria. Forma-se um programa e usa-se 
a fisiologia como lubrificante para a engrenagem 
funcionar. No Brasil, essa equação foi invertida. Os 
acordos acontecem a cada votação com custos 
elevados. O próximo presidente da República terá 
fôlego curto, porque a condição fiscal não permitirá 
tanto fisiologismo.

3ª - É a forma de financiamento da política, que 
redundou na Lava jato. A relação das empresas com 
o Estado entrou em colapso. Algumas instituições 
novas ficaram mais robustas, como o ministério 
Público, um judiciário remoçado e a Polícia Federal 
com mais autonomia. 

4ª - É a meia-entrada. As corporações não cabem 
mais no Estado Brasileiro. A discussão da previdência 
ocorre de forma deturpada. Essa reforma é tão 
necessária quanto justa. Não para punir os velhos, 
mas sim os privilégios. No Estado corporativo, 
as corporações dão o tom. A maior bancada do 
Congresso Nacional é a bancada do funcionalismo.

5ª - É a judicialização da política e a politização da 
justiça. O Supremo Tribunal Federal virou 11 plenários. 
Isso causa intranquilidade e insegurança. 

6ª - É da liderança política no Brasil e no mundo, que 
passa pela questão da democracia representativa. 

 gerson camarotti, jornalista
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“quando o Eduardo Cunha ganhou a eleição para a 
Presidência da Câmara, em março de 2015, escrevemos 
num artigo no Estadão que enfrentaríamos uma 
‘sarneyrização’ piorada. Voltaríamos a uma situação 
de crise econômica e política. Piorada porque o 
presidente Sarney era um quadro político de gabarito 
superior ao da presidente Dilma. O presidente da 
Câmara era o Dr. Ulisses Guimarães, e o presidente 
do Senado era o senador Nelson Carneiro, não era 
o Renan Calheiros. O líder do PmDB era o mário 
Covas, o líder do governo era o Fernando Henrique 
Cardoso, o líder do PT era o josé Genuíno, o líder da 
oposição popular era o Lula. Dá para comparar? Como 
recuperar isso? A primeira questão é, além de rezar, 
investir na recuperação da liderança política. Não 
teremos renovação com esses candidatos refratários 
à mudança”, analisou Carlos Melo. 

Para ele, “é interessante porque há uma grande 
mudança tecnológica, social, cultural e internacional, 

porém as regras do sistema político dificultam muito 
o ingresso de gente nova”. 

Na opinião de Carlos Melo, fazer a reforma política 
é prioridade, mas a urgência possui impacto forte. 
Se der um choque de credibilidade, o próximo 
presidente da República poderá negociar com o 
Congresso Nacional  a partir de uma perspectiva 
menos fisiológica e mais programática. 

“Devemos cobrar da próxima liderança política 
a capacidade de mudar as regras do jogo no 
relacionamento entre os poderes e, sobretudo, 
na forma de comunicação com a sociedade, com 
aprovação de reformas”, afirmou. 

Segundo o cientista político, a governabilidade com 
308 votos permite fazer o que quiser. Com 257 votos, 
a situação é de empate. Com 171 votos, a garantia é 
a de permanência no poder. “Agora, existe uma que, 
é duro o termo que eu vou usar,  é coercitiva, que é a 
capacidade de você se comunicar com a população e 
a população passar um outro recado para os políticos. 
Tangenciamos isso em junho de 2013. A sociedade 
foi para a rua, e o sistema político ficou assustado. 
Precisamos abandonar o corporativismo e colocar 
um novo programa para o Brasil.” 

O tema inovação possui diversas perspectivas, 
segundo Augusto Moraes, diretor da Corteva. A 
primeira é a do campo. Parafraseando o ministro 
Roberto Rodrigues, ele afirmou: “A agricultura brasileira 
é feita de gente empreendedora”. “O produtor inova 
diariamente. Não há nenhum gargalo e prioridade 
para o governo. quanto mais livre o produto, mais 
inovação haverá”, disse.

A segunda é a regulatória. Há uma divisão de ambiente. 
Na interna, a competência e a responsabilidade do 
Brasil. Na externa, o impacto direto na competitividade 
internacional. 

O diretor da Corteva lembra que a indústria investe 
para gerar e levar inovação para o produtor. Passa 
de 10 a 15 anos no laboratório desenvolvendo novas 
moléculas, mas, quando chegam ao mercado 
brasileiro, o sistema regulatório demora até oito anos 
para liberar o acesso do produtor a essa inovação.

quando uma empresa investe em pesquisa e 
desenvolvimento, o pano de fundo é a sustentabilidade. 

augusto Moraes, diretor de relações institucionais da 
Corteva Agriscience para a América Latina
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Existe uma busca por produtos e serviços mais 
eficientes, com um manejo mais simples e seguro 
para a sociedade e para o meio ambiente. O atraso 
no acesso do campo a essas tecnologias impacta 
na produtividade, competitividade e também na 
sustentabilidade. 

Do ponto de vista interno, são muito importantes para 
o novo governo a agilidade e o interesse em fazer as 
reformas necessárias no ambiente regulatório. Isso 
está sob responsabilidade do país. 

Dependendo da tecnologia, é necessário também 
a sua aprovação em mercados importadores, como 
China e União Europeia. Não se consegue exportar 
soja com resíduo de um defensivo agrícola superior 
a um limite máximo aceito pelos países importadores. 

Augusto Moraes lembra que o agro tem o desafio 
de comunicar melhor. Além das tarefas de produção, 
o agricultor lida com temas sensíveis. “Ainda não 

conseguimos fazer uma comunicação adequada para 
a sociedade sobre a importância do campo, pois a 
produção não se dá no mercado.” 
Esse desafio é recorrente nesse Congresso. 
“Precisamos somar esforços entre os elos da cadeia 
produtiva para melhorar a comunicação. Tentamos 
explicar temas complexos com ciência e razão, mas 
precisamos nos conectar com o consumidor urbano 
numa perspectiva emocional”, defendeu. 

O presidente do grupo Tereos, jacyr Costa Filho, 
destacou um trabalho muito importante realizado no 
Instituto Pensar Agro (IPA), na Frente Parlamentar da 
Agropecuária, com resultados positivos, mas alertou 
que é preciso intensificar o trabalho na comunicação.  
Pessoas sem nenhuma base científica lançam 
slogans, comentários e informações para a sociedade. 
“Como estamos na produção, voltados da porteira 
para dentro, acabamos sendo mal compreendidos e 
tendo as nossas atividades bastante inibidas.” 

De qualquer forma, algumas realizações são 
importantes, como a reforma trabalhista. Em 2007, 
começou um processo de diminuição na queima 
da cana-de-açúcar. No ano passado, essa prática 
foi proibida no Estado de São Paulo. No auge da 
mecanização, em 2010, havia 5 mil cortadores de 
cana. “Como sabiam que perderiam o emprego, 
entravam com ação trabalhista nos Estados da Bahia, 
Piauí e maranhão. Trabalhadores que ganhavam 
R$ 30 mil a R$ 60 mil no ano, entravam com uma 
ação trabalhista de R$ 200 mil. No final das contas, 
fazíamos o acordo com o seu advogado por R$ 3 mil. 
Esse procedimento ficava mais barato. Agora, sem 
a existência da sucumbência, as ações trabalhistas 
despencaram”, informou.

Na agroenergia, Jacyr Costa Filho destacou a 
aprovação do RenovaBio, o maior programa de 
descarbonização do mundo no setor de transporte. 
“Nossa vocação natural, como país, serve para a 
agricultura e os biocombustíveis. Isso é constatado 
pelos dois grandes produtores do mundo, o Brasil e 
os Estados Unidos. O RenovaBio gerará investimento 
e descarbonização (redução das emissões de CO2). 
Galgaremos um novo patamar de inserção do Brasil 
no mundo, com valorização da agroenergia nacional.” 
O programa RenovaBio não envolve subsídio. Seu 
mecanismo operacional é baseado no mercado. Uma 
regulação científica fará com que cada biocombustível 
seja reconhecido pela sua eficiência energética. jacyr costa Filho, presidente do Grupo Tereos
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No tema da armazenagem do açúcar, como a 
capacidade de estocagem é de 35% a 40%, há uma 
pressão para exportar, enquanto a China consegue 
estocar dois anos de consumo de açúcar. “Produzimos 
com eficiência em custo, mas o poder está no 
comprador”, observou. 

Na infraestrutura, o retorno dos investimentos passa 
de 20 anos. Esse tempo é muito maior quando 
comparado com a gestão do próximo governo. “Será 
que conseguiremos alinhar projetos com uma visão 
de Brasil e do agro para o longo prazo, sem o benefício 
político do curto prazo?”, questionou Murilo Parada, 
CEO da Louis Dreyfus Company Brasil.

“Estamos num cenário de guerra comercial entre 
Estados Unidos e China, com eleição para presidente, 
governadores, senadores e deputados, cercada 
de incerteza. moramos três anos na China. Para 
os chineses, a palavra crise representa perigo 
e oportunidade. Podemos olhar o copo meio 
cheio e meio vazio. Consideramos o cenário de 
oportunidade para o Brasil. quando olhamos a força 
do Brasil na produção, o produtor cumpre bem o 

seu papel de empreendedor e inovador. já na parte 
de infraestrutura, vemos um déficit na exportação 
portuária. Nos acostumamos a olhar aquelas fotos 
com as filas gigantes de caminhões para chegar ao 
Porto de Paranaguá”, disse. 

Nos últimos três anos, a capacidade portuária do Brasil 
cresceu 12% ao ano. Houve expansão nos portos do 
Arco Norte e investimento em ganhos de eficiência 
nos portos do Sul do país. A iniciativa privada investiu 
quando teve uma regra um pouco mais clara de como 
funcionarão as concessões portuárias. Olhando para 
frente, o desafio do governo está na criação de uma 
regra clara de regulamentação para ser seguida.

Das safras de grãos, cerca de 55% são exportados 
via modal rodoviário, 15% passam pelas hidrovias, e o 
saldo restante, por ferrovia. murilo Parada defendeu 
o embarque da produção brasileira pelos portos do 
Norte, com um corredor de exportação ferroviário 
pelo Estado do Pará. “Na BR 163, falta ainda um 
pedaço de terra para ser asfaltada. Para a próxima 
safra, será fundamental encarar esse problema. Esse 
debate deve ser feito pelos produtores, empresas de 
logística e o governo.” 

O CEO da Louis Dreyfus informou que, nas exportações 
pelos portos do Sul do país, o principal gargalo é a 
regulamentação e as concessões das ferrovias na 
região. O acesso rodoferroviário ao Porto de Santos 
é uma discussão importante. 

“A questão do tabelamento do frete não é um plano 
de governo novo, mas do atual. Não há como trabalhar 
nesse modelo. Para a safra 2018/19, a aquisição de 
fertilizante será feita via barter, e a comercialização de 
soja está travada. É difícil trabalhar com um cenário de 
oferta e demanda em livre mercado e prever como 
será o valor do frete futuro”, concluiu.

“Todos trataram de uma questão recorrente: há 
enorme incerteza quanto ao futuro do Brasil. Estamos 
no trampolim. Podemos mergulhar em duas piscinas: 
Venezuela ou Canadá”, enfatizou Roberto Rodrigues, 
coordenador do GV Agro. 

“Trataremos de um plano de Estado. Olhamos o 
horizonte de 2030. Esse prazo envolve três mandatos 
presidenciais. Pretendemos oferecer à sociedade 
brasileira uma proposta para transformar o Brasil no 
campeão mundial da segurança alimentar”, disse. carlos Melo, cientista político, professor do Insper 
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Roberto Rodrigues afirmou que costuma andar muito 
pelo Brasil inteiro e vê a economia parada, menos no 
setor rural. “O produtor está comprando insumos e 
preparando as máquinas para plantar. A produção 

de insumos e máquinas, o crédito e o seguro fazem 
parte da sociedade urbana. quando produzimos, 
guardamos a produção no armazém construído por 
uma construtora urbana. Vendemos para uma trading, 
fábrica e supermercado urbanos. O formulador dos 
contratos e o advogado são urbanos. Então, dividir 
rural e urbano é uma bobagem. Devemos estar 
absolutamente unidos nesse processo de transformar 
o Brasil em campeão na segurança alimentar”, 
destacou. 

Segundo um estudo apresentado no Outlook 
realizado pelo USDA americano em março, para a 
oferta mundial de alimentos crescer 20%, cabe ao 
Brasil e ao mercosul produzirem mais 41%. “Com base 
nessa expectativa, precisamos de uma sociedade 
organizada. Esse vazio não pode ser preenchido por 
voluntarismo. Cabe para isso a realização de plano 
de Estado de olho para frente, com vigor e factível. 
Fora da sua estrutura, a USP criou, no ano passado, 
uma cátedra de agronegócio. A Escola Superior 
de Agricultura Luiz de queiroz pediu para tomar 
conta dela por um ano. Procuramos as entidades de 
classe no sentido de angariar recursos e contratar os 
consultores para trabalhar nesse projeto. montamos 
o plano, a ideia e discutimos com os acadêmicos. “

O coordenador do GV Agro informou que o plano 
possui seis eixos básicos. “Nas eleições anteriores, 
montamos equipes e fizemos planos de governo 

Roberto Rodrigues,  coordenador do GV Agro, da FGV 
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para os candidatos à Presidência da República. Desta 
vez, juntamos temas que interagem para o Brasil ser 
realmente o grande campeão mundial da segurança 
alimentar e da paz”, finalizou. As pessoas que não 
gostam de política pagam o preço de ser governadas 
por aqueles que gostam de política, lembrou Carlos 
melo. “Esse alinhamento é um horror. Por conta de 
um processo longo, as gerações, de uma forma geral, 
foram se afastando da política. Na década de 70, uma 
liderança política importante da Europa, a margaret 
Thatcher, disse que esse negócio de sociedade não 
existe, o que existe são os indivíduos e as suas famílias. 
É um erro, sociedade existe sim, senão haveria a 
guerra do indivíduo contra o indivíduo. Para existir, a 
sociedade fez um pacto com a fundação do Estado. A 
sua gestão é feita por uma técnica que é a política, na 
busca de entendimento e construção de consensos. 
Pega um plano como esse, apara uma ou outra aresta, 
implementa e faz a felicidade”, explicou.

Segundo o cientista político, Aristóteles dizia no 

século II a.C. que a política é o instrumento de buscar 
a felicidade. “quando a gente maldiz a política e 
o nosso futuro, acontece essa grande crise de 
liderança. Se acharmos que a política é coisa dos 
outros e nunca algo da nossa responsabilidade 
individual, construiremos o inferno. Começa com 
cada um procurando e forçando que os partidos se 
mostrem.

Há uma proposta dos políticos mais sérios, mas com 
medo de levar à frente, de formar uma constituinte 
exclusiva para reforma política. Tanto Fernando 
Henrique como Dilma chegaram a falar disso. Carlos 
Ayres Britto dizia: “Não pode, porque a constituinte é 
um elemento fundador, com papel ilimitado”.

Na opinião de Carlos Melo, precisamos de três 
coisas simples. Primeiro, um bom diagnóstico dos 
problemas políticos. Segundo, disposição para 
construir um projeto. Terceiro, coragem para enfrentar 
as resistências. 
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ciência e Tecnologia

Segundo Augusto Moraes, para colocar uma nova 
molécula no mercado, se investe algo em torno de 
US$ 250 milhões a US$ 300 milhões. Não é muito 
diferente em biotecnologias. quando há insegurança 
jurídica, como desrespeito à propriedade intelectual, 
esse investimento deixa de vir para aquele mercado 
específico. 

A Corteva acumula 300 anos no mundo, corres-
pondentes à soma da atuação da Dow e da DuPont. 
Com o seu segundo maior mercado, o Brasil é 
percebido como promissor. “Com esse plano de 
governo apresentado pelo Roberto Rodrigues, saímos 
otimistas daqui”, disse.

Esse é um caminho importante para o Brasil, que 
conta com uma pesquisa forte em desenvolvimento. 
“Processamos, por exemplo, a mandioca, uma cultura 
brasileira. Fizemos uma parceria e investimos com a 
Embrapa de Londrina. Obtivemos ótimos resultados, 
com ganhos de produtividade de 20% a 30%. Podemos 
melhorar esse desempenho com a microrreforma 
tributária. Alocamos 30 funcionários para administrar o 
pagamento de impostos e 12 funcionários para vender 
açúcar. Esse desbalanceamento precisa ser corrigido. 
mesmo assim, conseguimos ser o maior exportador 

de açúcar, com 45% do mercado mundial.”

Na parte de infraestrutura, o maior gargalo não é o 
ambiental, apesar do rito para fazer o Relatório do 
Impacto Ambiental (RImA) para realizar uma obra, 
destacou murilo Parada. 

“Somos o quinto maior exportador do país. quando 
olhamos a base de ativos da empresa, a maior 
concentração está no Brasil. E isso deve continuar. 
O nosso plano de crescimento para os próximos 
cinco anos aponta o país como o de maior potencial”, 
revelou. 

Esses investimentos poderiam chegar com maior 
intensidade se não houvesse falta de clareza na 
questão regulatória, seja na parte jurídica, seja 
nas regras das concessões. “Precisamos costurar 
parcerias em diversas frentes: agentes públicos, 
privados, financeiros e logística.” 

A sustentabilidade é um tema importante do ponto 
de vista da produção. O produtor brasileiro é de 
longe aquele com maior área de preservação, em 
comparação com outros países. “Devemos passar isso 
em nossa comunicação com a sociedade.”
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Saudação À HoMenageada
adriana Brondani

quando falamos da trajetória da Dra. Leila Macedo, 
falamos da história da biotecnologia do Brasil. Ela fez 
uma escolha pouco comum entre os profissionais 
na área biológica, a de seguir com a carreira em 
biossegurança. Ela não apenas estabeleceu normas 
e procedimentos para trabalharmos com segurança 
nos laboratórios e nas empresas, como influenciou 
uma série de políticas públicas nessa área. Com 
isso, lutou por uma lei de biossegurança. 

A Dra. Leila foi uma protagonista incansável desta 
luta por colocar a ciência na Lei de Biossegurança 
11.105. Realmente, graças aos seus esforços e à sua 
visão, a lei foi aprovada e mudou a nossa história. 
Com a primeira aprovação de soja transgênica, em 
1998, tivemos uma mudança de cenário no Brasil. 
Saímos de importadores de alimentos para grandes 
players na soja, aves e suínos.

Tivemos aumento de produtividade, primeiramente 
na soja, mais tarde no milho, em 2007. quando 
começamos a plantar soja, o Brasil produzia cerca 
de uma tonelada por hectare. Com a biotecnologia, 
fomos para 3,6. Esse aumento acima de três vezes 
colocou o Brasil, ao lado dos Estados Unidos, como 
um dos maiores produtores e exportadores de soja 
do mundo.

Será que a Dra. Leila enxergava e imaginava 
que esse trabalho dedicado à biossegurança, à 
construção de uma lei e à sua implementação 
no país impactaria na alimentação do brasileiro? 
Reduziria o valor da cesta básica? Possibilitaria 
que tivéssemos uma grande oferta de proteína 
animal mais acessível, em termos de custo, para 
a população? 

Sem dúvida, falamos de uma grande visionária. 
Temos a grande honra de trazê-la para cá nessa 
homenagem. Esse trabalho da Dra. Leila tornou-nos 
importantes em biotecnologia. Atraímos empresas 
grandes e pequenas. Ganhamos incrementos 
expressivos em recursos humanos e ficamos 
protagonistas em biotecnologia. Aprovamos o 

primeiro feijão transgênico do mundo, resistente 
a vírus, o primeiro eucalipto com ganho de 
produtividade, o primeiro mosquito para controle 
da dengue e, mais recentemente, a cana resistente 
à broca. 

Isso é só uma pequena parte da história e da 
contribuição da Dra. Leila macedo. Em nome de todos 
aqueles que foram extremamente beneficiados 
pelas entregas da biotecnologia, agradecemos à 
Dra. Leila macedo por promover a ciência, o país, a 
biotecnologia e a agricultura brasileira. 

O vídeo sobre a história de vida de Leila dos Santos 
macedo pode ser acessado pelo 
https://www.youtube.com/watch?v=0KUfrU-3jhE 
Leila macedo

adriana Brondani, diretora-executiva do Conselho de 
Informações sobre Biotecnologia (CIB)
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leila doS SanToS Macedo

Foi uma surpresa muito grande quando me disseram 
que teria essa premiação. Cumprimentamos 
e parabenizamos a todos por esse importante 
Congresso. São 25 anos de ABAG. Neste ano, 
também completamos 20 anos do primeiro 
produto biotecnológico aprovado para a agricultura 
brasileira: a soja tolerante ao herbicida glifosato. 

Dedicamos esse prêmio às mulheres guerreiras 
que batalharam para que o agronegócio e a 
bioeconomia do Brasil cada vez mais tivessem 
essa pujança. Temos algumas das mulheres que 
participaram conosco dessa luta. A Dra. Luciana e a 
Dra. Ednilza (na plateia), também cientistas, fizeram 
parte dessa luta na Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança.

Trabalhando na construção do aparato regulatório, 
tivemos altos e baixos no Brasil. Se não fosse 

a superação do processo burocrático e das 
pressões contrárias sem fundamentos científicos, 
mas ideológicos, o Brasil certamente não estaria 
nesse estágio. Avançamos e crescemos muito, 
sem dúvida. Na soja, o Brasil é o segundo lugar na 
produção mundial. 

Agradecemos o empenho do agronegócio, dos 
agricultores que lutam para produzir com qualidade. 
Somente a crença na ciência e na tecnologia fará 
com que o Brasil tenha competitividade no mercado 
internacional.

Para os futuros governantes deste país, pedimos 
para olhar o agronegócio como aquele setor que 
sustenta e carrega o Brasil nas costas. Resolvam as 
nossas dificuldades com relação à infraestrutura, 
logística e questões regulatórias. Invistam em 
ciência e tecnologia.
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PRÊMIO PERSONALIDADE DO AGRONEGÓCIO NEY 
BITTENCOURT DE ARAÚJO 2018

HOmENAGEADO: joão Martins da Silva júnior
Presidente da CNA

mESA DE ENTREGA

Tereza Cristina 
Deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária

Luiz Carlos Corrêa Carvalho 
Presidente da ABAG

Urbano Campos Ribeiral 
Presidente do Conselho da Agroceres 

Renato Nobile, 
Superintendente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB)
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SAUDAÇÃO AO HOMENAGEADO 
Tereza cristina

Falar do Dr. João Martins é uma alegria. É um amigo 
do coração, que conhecemos há muitos anos. Com 
franqueza e sem meias palavras, pensa no futuro 
de maneira moderna sobre o agro brasileiro. 

Dr. joão é um apaixonado pela pecuária. Desde que 
chegou ao sistema sindical, tem feito a diferença. 
Possui um fato inédito de ter sido eleito para este 
mandato com a unanimidade dos votos de todas 
as federações estaduais de agricultura e pecuária. 
Assumiu a CNA num momento em que o sistema 
sindical precisava ser repensado e está fazendo 
com galhardia. Trabalha para mudar a maneira de 
as pessoas enxergarem o agro brasileiro.

As crianças e os jovens moradores das cidades 
precisam saber que o leite não vem da caixinha, nem 
a soja do saquinho, nem o queijo da prateleira. É um 
negócio com envolvimento e comprometimento 
de milhões de pessoas neste Brasil, da porteira 
para dentro. Precisamos da CNA para servir de 
orientação e representação maior na defesa dos 
produtores rurais brasileiros.

O Dr. joão disse uma frase que eu achei muito 
interessante: “A agricultura precisa de insumos 
modernos, de tecnologia, de mercados livres, e 
não de palavras tóxicas da retórica ideológica”. 
Os produtores rurais brasileiros lhe devem muito. 

Estaremos juntos na CNA para ajudá-lo. Confiamos 
muito no seu trabalho. Agradeço a honra de fazer 
parte desta homenagem mais do que justa a este 
grande brasileiro.

O vídeo sobre a história de vida de Dr. joão martins 
da Silva júnior pode ser acessado pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ju6yBnO8Exy 
joão martins

Tereza cristina, deputada federal e presidente da 
Frente Parlamentar da Agropecuária

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

Sabemos que a intenção da diretoria da ABAG foi a de 
homenagear os agricultores e pecuaristas brasileiros, 
representados pela CNA. Essa oportunidade deve 
ser um momento para refletirmos um pouco sobre 
a realidade do conjunto do agronegócio nacional.

As longas cadeias do agronegócio formam uma 
grande unidade e compartilham um destino comum. 
Por isso, a relação entre os diferentes elos da cadeia 
não pode ser de conflito e competição, mas de 
cooperação e solidariedade. Desde a abertura e 
a fertilização do campo no interior do Brasil até 
a distribuição dos alimentos industrializados nas 

redes de varejo de todo o mundo, há uma rede de 
decisões e de interesses para ser compartilhada. 
Uma crise sanitária em uma granja ou fazenda 
pode afetar profundamente a indústria e o comércio 
e desorganizar a atividade inteira. Uma crise na 
indústria por decisões empresariais equivocadas 
nos elos finais da cadeia pode destruir milhares 
de produtores no campo e suas famílias. meu 
pai, desde cedo, fez com que eu e meus irmãos 
entendêssemos a necessidade de estar juntos. 
Ele pegava o paliteiro e dizia: “quebrem um palito”. 
quebrava com facilidade. Pegava todos: “quebrem 
todos”. Não quebravam. 
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 joão Martins da Silva júnior, presidente da cna

Na CNA, chamamos o meu amigo e conselheiro 
Roberto Rodrigues. Fizemos porque achávamos 
que estava na hora de unir forças na agropecuária. A 
nossa ideia é convencermos nossos companheiros 
para não trabalhar somente o setor produtivo. 
Precisamos olhar a cadeia produtiva. 

A consciência de que formamos um todo integrado, 
ligados por laços fortes, nos inspirar, seja no dia a 
dia das nossas relações produtivas, seja nas nossas 
relações com o Estado e a sociedade. Uma grande 
variedade de questões se apresenta a todos nós. 
Se cada elo da cadeia produtiva mirar apenas seus 
interesses setoriais ou particulares, fragmentaremos 
as nossas forças e dissiparemos a nossa voz.

Não é de hoje, por exemplo, que os produtores 
enfrentam propaganda negativa de organizações 
ambientalistas internacionais, apesar da inegável 
sustentabil idade da nossa produção rural. 
Enfrentamos essa guerra cultural com fatos e 
ciência. Esta agenda tende a ter fortes efeitos no 

comércio internacional, onde a competição não 
se limita aos fatores econômicos. Se todos os 
níveis das cadeias do agro adotarem uma mesma 
agenda e falarem com uma só voz, multiplicaremos 
a nossa força.

O agronegócio brasileiro tem resistido às crises, 
mas não vive numa ilha. Todas as vicissitudes 
da economia e da sociedade brasileira afetam 
a nossa vida. Não podemos ficar indiferentes ao 
baixo crescimento da economia, aos desequilíbrios 
fiscais, à ausência de investimentos, à permanência 
da pobreza e aos distúrbios institucionais que têm 
marcado a vida recente do país. 

No passado, o país não podia crescer devido às 
limitações de nossa capacidade para importar. As 
exportações do agro e seus superávits comerciais 
eliminaram essas restrições, mas o país parece 
condenado a um crescimento medíocre, que nos 
afasta cada vez mais do resto do mundo. A razão 
fica cada vez mais evidente, e o gigantismo do 
Estado brasileiro, o caráter invasivo, imprevisível 
das regulações e das leis, a carga de impostos, 
a burocracia, a visão anacrônica do mundo e da 
economia ainda dominam a nossa política. Temos 
um papel político a desempenhar. Não no sentido 
partidário, mas no campo da alta política, para 
converter o Estado e as instituições em instrumentos 
para o desenvolvimento de mais justiça social e o 
acesso ao futuro de novas tecnologias e inovação.

Nas modernas sociedades democráticas, a 
economia depende da política. No Brasil, esses dois 
planos da realidade vivem em tempos diferentes. 
A economia já tem um pé no futuro, mas a política 
está firmemente ancorada no passado. Temos o 
compromisso de torná-las ambas contemporâneas. 
Esse é o papel principalmente da agropecuária 
brasileira. Na nossa posse na CNA, dissemos que, 
no mundo e no Brasil, o passado não pode mais 
ser o nosso único conselheiro. É sempre necessário 
estar com a mente aberta para o desconhecido, 
sem temor. A crise que hoje vivemos no Brasil não 
deve nos abater. Ao olhar para além da conjuntura, 
para os movimentos mais longos da nossa história, 
veremos que quase sempre aos períodos críticos 
seguiu-se fase de prosperidade e esperança. Uma 
vez mais temos de fazer com que isso ocorra.
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No final do evento ocorreu o 
lançamento do livro 
“Novos Temas de Direito do 
Agronegócio”, escrito pela 
Dra. Tatiana Bonatti Peres e 
pelo Dr. Frederico Favacho. 

LANÇAMENTO DO LIVRO

PÚBLICO

O 17º CBA contou com a 
presença de 884 pessoas 

na plateia, e cerca de 4.000 
acompanharam

os debates pela internet. 

PARCERIAS
Foram firmadas 28 parcerias 
de mídia para o evento.

122 jornalistas credenciados, 

sendo

 16 de outros estados brasileiros.

REPERCUSSÃO

323 matérias publicadas em sites, 
portais, jornais, TVs e revistas

IMPRENSA
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Reserve sua agenda 
para participar do 
próximo Congresso: 
5 de agosto de 2019

Congresso Brasileiro do Agronegócio 2018 


