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Argumentos
emocionais e econômicos
Carlo Lovatelli
Presidente da Associação Brasileira
do Agronegócio (Abag)
Nos CBAs, algumas questões foram exploradas, e encontramos respostas ativas. Menciono, entre outros, com muito
orgulho, a criação da Agrishow, do Instituto de Estudos do
Comércio e Negociações Internacionais (Icone), do Instituto
para o Agronegócio Responsável (Ares) e a atual campanha de
imagem setorial (Sou Agro), com a participação de entidades
e empresas do setor. Sentimo-nos em uma corrida de obstáculos, por vezes mais elevados que a nossa capacidade de salto.
Neste 10º CBA, discutimos Mudanças e Paradigmas. Existem dúvidas relevantes e certezas pétreas. Depois de décadas
comandados pela oferta, os preços das commodities passam a
ser guiados pela demanda.
O novo contexto nos mercados das commodities, nas quais
o Brasil constitui uma das mais importantes lideranças globais, traz uma mensagem de preocupação. Os seus custos
sobem pressionados pelos fatores de produção e pelo dólar
desvalorizado. Infelizmente, os ganhos de produtividades não
repetem o desempenho passado, com incrementos efetivos.
A Ásia mostra um crescimento excepcional na demanda, as disponibilidades de terra e água ficam limitadas, enquanto as mudanças climáticas e o aquecimento global representam ameaças.
É intrigante a falta de política energética indutora de investimentos, enquanto será necessário aumentar dramaticamente os
esforços em pesquisa, desenvolvimento e inovação na agregação
de valor. O mundo vive de expectativas em torno de novos produtos e serviços, mas a nossa regulação piora consistentemente.
Na sua relação com a sociedade, o agronegócio moderniza e cria com orgulho o slogan: Sou agro. A conexão do campo com a cidade exige uma avaliação constante, diante da
velocidade impressionante com que as percepções mudam.
Podemos salientar a relevância da produção de alimentos,
fibras e biomassa. É a celebração da vida na terra, embora nem
sempre a relação do agronegócio com os governos seja saudável.
É muito difícil para o sempre apaixonado agricultor aceitar que um burocrata urbano tenha maior preocupação que
ele sobre a sustentabilidade de produzir.

Falamos sobre dúvidas importantes, assentadas nos posicionamentos ainda preconceituosos em temas como o Código Florestal ou a incrível discriminação da agricultura em
diferentes ministérios.
No curto e no médio prazo, qual cenário prevalecerá
como extremamente importante para as necessárias inversões, nas áreas da inovação e da produtividade, para a expansão da oferta nas cadeias produtivas do agronegócio?
Vivemos o limiar de transformações pouco antes imaginadas. O agronegócio precisará de vigor para levar o Brasil
a outro patamar de importância. Os seus custos estão altos.
São importantes políticas de estímulo à produção. As vias
do passado estão congestionadas. Esse trânsito lento é mortal
para as ambições da sociedade.
Conciliar argumentos emocionais e econômicos constitui
desafio de gigante. Dois paradigmas precisam ser fixados de
forma clara no nosso horizonte, presente e futuro: sustentabilidade e estabilidade.
Agradeço a presença dos palestrantes, debatedores e mediadores. Tivemos a honra de contar com os patrocinadores
e parceiros para materialização deste evento tão rico de informações, contatos e ideias.
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CERIMÔNIA
DE ABERTURA
Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo.
Carlo Lovatelli, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio.
Blairo Maggi, senador da República.
Duarte Nogueira, deputado federal, representando a presidência da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.
Moreira Mendes, deputado federal, presidente da Frente
Parlamentar da Agricultura da Câmara dos Deputados.
Mônika Bergamaschi, secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
José Carlos Vaz, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, neste ato representando o ministro Wagner Rossi.
Eduardo Assad, secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente, neste ato representando a ministra Izabella Teixeira.
Osmar Dias, vice-presidente de Agronegócios e Micro
e Pequenas Empresas do Banco do Brasil.
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Além daquilo
que podemos ver
Carlo Lovatelli
A Abag realiza o seu congresso anual com o objetivo de
colocar as grandes questões que permeiam o desenvolvimento das cadeias produtivas do agronegócio. Nos últimos anos,
o fenômeno da globalização e o despertar da economia brasileira geraram a lógica em torno do tema da sustentabilidade,
compreendendo a competitividade, as relações internacionais e as políticas públicas.
O agronegócio nacional ganhou outra magnitude e mais
complexidade. Enquanto, em 2000, a sua exportação era de
US$ 20 bilhões, em 2010, superou US$ 76 milhões. Hoje,
mais de 200 países recebem os seus produtos, e a sua participação no PIB brasileiro passa de 1/4.
Particularmente, no pós-2008, vivemos momentos de
volatilidades intensas em todos os campos da economia.
Sentimos os sinais preocupantes no horizonte, com a desarrumação política e econômica nos Estados Unidos, o andar
não tão tranquilo e misterioso da China e a Europa com expressão de insolvência.
Assistimos a uma lenta recuperação dos países ricos e
à valorização do real frente o dólar. A possibilidade de recuperação da moeda norte-americana ficou para pós-eleições de 2012. O Brasil, líder de conhecimento na agricultura
tropical, detentor de grandes reservas de terras agricultáveis,
água e sol, é apontado pelas mais renomadas instituições internacionais como um dos principais supridores de alimentos, fibras e biomassa para um mundo em crescente demanda
e aumento populacional.
A mídia internacional anuncia para o dia 31 de outubro
próximo, na Índia, o nascimento do habitante de número
sete bilhões do nosso planeta.
Devemos nos esforçar e olhar o agronegócio para além daquilo que estamos preparados para ver. A visão dos seus negócios ganhou a amplitude planetária. Mas, para sermos universais, temos de pintar a nossa aldeia, nas palavras de Tolstoi.
No CBA anterior, o professor Delfim Netto citou as três
autonomias que caracterizam as potências: a alimentar, com
tecnologia e recursos naturais; a energética, com recursos renováveis e fósseis; e a militar.
O Brasil cresce, gera empregos, e a renda é distribuída
como nunca antes. Os seus resultados em termos de relações
de troca com o mundo estão absolutamente assentados nas
commodities agrominerais. As autonomias referidas, exceto a
militar, são a cara do Brasil. Elas são o pilar e os aspectos
extremamente importantes de nosso desenvolvimento. Energia limpa e alimentos para o mundo, que vive em choque
de demanda, estão entre os processos mais importantes deste
século XXI.
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Essa é a lógica deste 10º CBA. O mundo ainda está cercado por proteções e paradigmas. Os CBAs destacaram os alertas para o Brasil seguir a sua trajetória de maturação com:
desenvolvimento sustentável, investimentos em logística e
infraestrutura e treinamento da mão de obra em processos
de intensa urbanização.
Debateremos, aqui, com intensidade, os paradigmas ligados à energia, a alimentos, à imagem do agro e a sua lógica
com a sociedade e o governo. Aos olhos do mundo, fascinante e misterioso, o Brasil é um verdadeiro continente unido
por uma só língua, que desfila alegria e é força econômica
internacional, um país na busca da inovação, que clama por
um ambiente favorável aos investimentos privados, assim
como por medidas governamentais na linha da estabilidade.
Estabilidade é a meta: a única via para planejar, realimentar
investimentos e fortalecer o público e o privado.
O Brasil é agro. O mundo, por sua vez, é dependente do
agro e da energia, fatores absolutamente essenciais para a
qualidade de vida, inovações e equilíbrio geopolítico. Experimentamos, desde o século XX, as tensões de guerras globais,
frias, ideológicas e comerciais. Enfrentamos ondas de pessimismo e de especulação. Suportamos, não tanto tempo atrás,
forte intervenção do governo na economia, cuja lembrança
nos incomoda muito.
Assistimos na cadeia produtiva do agro à realidade do seu
desenvolvimento e de sua importância mundial. Muitas vezes
carrega a bateria da fragilidade de governo, que investe contra
nós para buscar um culpado, mas descobre que não se pode
investir contra si próprio. É uma automutilação, um suicídio.
A vida é tão persistente quanto as socas de cana, que, mesmo
quando duramente pisadas, rebrotam; quanto os pastos, que,
mesmo queimados, esverdeiam; quanto os pássaros, que fogem no frio, mas retornam a sua origem no calor. Tudo sem
barreiras e limitações, enquanto os homens seguem em sua
luta pela preservação.
As discussões do Código Florestal, na votação na Câmara
dos Deputados, revelaram um grau inconcebível de desconhecimento da realidade da produção agropecuária brasileira. Acompanhamos de perto essa situação. Esperamos outra
realidade nos trabalhos que o Senado Federal começa a desenvolver sobre esse tema sensível. Trabalhamos e apoiamos
diversas Câmaras no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), montamos o comitê de financiamento do agronegócio, que atua de maneira integrada com
as suas câmaras temáticas de crédito e seguro. São trabalhos
de parceria positiva.
Na verdade, o agronegócio brasileiro deve ser encarado seriamente como um grande projeto nacional, principalmente pelo governo. As questões pontuais nas áreas de
marcos regulatórios, tributação, infraestrutura e logística
atrapalham sobremaneira a competitividade das cadeias
produtivas. Voltamos novamente a mencionar esses mesmos
obstáculos ad nauseam, assim como fizemos nos congressos
anteriores. Não dá para compactuar com essa precária e injustificada situação.
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A Abag é um dos 18 integrantes do movimento agro, iniciativa recém-lançada, que certamente será comentada ao
longo deste evento. Estamos também inseridos em parceria
com outras entidades irmãs, nos trabalhos sobre terras para
estrangeiros, com ações na Casa Civil, na Advocacia-Geral da
União etc.
O agro precisa sempre olhar as suas bases, convicções
e necessidades. É o que a sua campanha de imagem procura trazer à tona. É ao que este CBA, que agora inauguramos, se abre dando espaço para a luz. A mesma luz
que faz crescer o verde, que assegura e será essencial
para o nosso planeta, que nos alimentará e dará energia;
que aquecerá e inspirará a inovação; que nos equilibra e
mantém a paz.
O mundo, e nele o Brasil, vive uma transição absolutamente não imaginada e de proporções inéditas. Os recursos
naturais, além dos humanos, farão a diferença total, e, nisso,
o Brasil se destacará extraordinariamente. Nós, brasileiros,
devemos nos preparar com urgência. Estaremos aqui, através de painéis, debatendo paradigmas, velhos e novos, para
energia e agricultura; para o agronegócio e a sua relação com
a sociedade e o governo.
Um dos grandes objetivos deste 10º CBA é justamente reunir e compartilhar pontos de vista entre os diferentes públicos das cadeias produtivas e o governo. Que sirva
como exemplo a iniciativa do Governo do Estado de São
Paulo, na busca do diálogo franco e construtivo com o agronegócio, objetivando resultados concretos e sinérgicos para
todos. Nesta oportunidade, junto com os setores sucroenergético, de grãos, máquinas e tratores, insumos, serviços e
de outros, temos a volta da agroindústria citrícola ao nosso
congresso.
Bem-vindos ao 10° CBA com o tema Mudanças e Paradigmas, que foi pensado e planejado para termos um dia
de reflexão, de posicionamento e de crescimento pessoal.
Um dia agro com a feição do nosso desenvolvimento. Muito obrigado.

Produção
sustentável
Osmar Dias
Com a honra de participar do 10ª CBA, enaltecemos
a sua importância para o agronegócio brasileiro. Estamos
aqui para discutir, sobretudo, a produção de alimentos e
energia de forma sustentável. Isso coincide com a tomada
de decisão a ser adotada no Congresso Nacional, com a votação mais urgente possível do Código Florestal. Precisamos
estabelecer esse marco regulatório para termos tranquilidade e podermos preservar e produzir mais com o Código.
Este é o nosso apelo.

Economia 
verde
Eduardo Assad
Não poderia deixar de falar sobre a minha primeira participação nesse encontro, em agosto de 2008, quando se discutia o tema da agricultura e sustentabilidade. Na palestra de
abertura, que foi a nossa, colocamos na mesa uma discussão
bem difícil para o Brasil: o impacto das mudanças climáticas
na agricultura brasileira. Isso gerou polêmica e trouxe muita
reação por parte do agronegócio brasileiro.
Desde então, com o apoio da Embrapa, construímos a
base científica para a Agricultura de Baixo Carbono (ABC).
Todo esse desdobramento a partir dos debates promovidos
no congresso da Abag. O governo coloca agora mais recursos
para desenvolver uma agricultura sustentável e caminhar na
direção de uma economia verde.

Fazer mais
com o mesmo
José Carlos Vaz
Nossos votos são de que este evento contribua para a
construção de uma agenda estratégica mais atual e para o
desenvolvimento do País e do agronegócio, como tem sido
desde o início. A mensagem é de fazermos uma reflexão por
dentro do setor, para darmos continuidade a uma pauta de
ajustes estruturais e conjunturais para o agronegócio contribuir sobre os destinos do País neste momento de crises das
mais diversas naturezas.
O agronegócio brasileiro é uma referência mundial em
eficiência. Essas discussões sobre a sua relação com a sociedade e o governo são essenciais. Observamos, em termos mundiais, uma grande preocupação sobre como ficará a atividade
econômica. Fala-se em redução do ritmo. Então, faremos
menos do que temos feito.
A solução, para ser colocada à economia mundial e nacional,
é aquela do agronegócio de fazermos mais com o mesmo, com
ganhos de eficiência. Nos momentos de crise, temos de rever as
falhas, investir em capacitação, rediscutir contratos e analisar
regras. A atividade precisa continuar fluindo, dando empregos
e criando boas expectativas. O Brasil é otimista não por mero
sentimento, mas, sim, pela capacidade de trazer o futuro para
o presente. Isso renova as esperanças. O nosso povo consegue
apreender e colocar em prática a tecnologia. Os empresários
convivem com dificuldades das mais diversas naturezas.
Colocamos o Mapa à disposição para esses debates e
trabalhos. As políticas públicas para a agricultura precisam
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ser atualizadas e renovadas. Enfim, ter mais tempestividade,
transparência e planejamento. Bem maior que a política agrícola, a agenda estratégica do agronegócio brasileiro é o caminho e a receita para o Brasil dar ao mundo.

Trabalho
em parceria
Mônika Bergamaschi
Tive 15 anos de trabalho com a Abag, entre São Paulo,
Ribeirão Preto e, agora, na condição de secretária. Coloco-me como elo desse setor dentro do governo Geraldo Alckmin. Resultado de muita pesquisa, a agricultura do Estado
de São Paulo é extraordinária. Nossos institutos, centenários, diante de imensos desafios discutidos nesses CBAs, ao
longo dos anos.
Temos de trabalhar muito a questão da melhoria da competitividade. Temos de ser proativos no sentido de fomentar
os institutos e a organização do setor privado, por meio das
associações, das cooperativas e dos sindicatos. Trabalharmos
juntos. Somente com a melhoria da gestão, a incorporação da
tecnologia e com foco na inovação seremos capazes de galgar
novos patamares. Vamos fazer alianças estratégicas para colocar, São Paulo e o Brasil, em uma posição de destaque.

Propósitos
da FPA
Moreira Mendes
Muitos problemas do agronegócio são recorrentes. A
questão da deficiente infraestrutura e logística, a falta de uma
clara política agrícola, a valorização do câmbio, e acrescento
outro: a falta de compreensão da sociedade urbana sobre a
importância do produtor e da produção rural brasileira. Este
é um grande desafio.
Na discussão do Código Florestal na Câmara dos Deputados, as pessoas da cidade mostraram não ter a menor ideia
do setor agrícola. Agora, não tem sido diferente no Senado da
República. Constitucionalmente, o Senado tem o direito e o
dever de adequar e melhorar o conteúdo do texto, mas levar
a discussão para a Comissão de Ciência e Tecnologia tem um
sentido protelatório. Isso já foi feito no âmbito da Câmara
dos Deputados. Também, quando se fala em incentivos econômicos, nada tem a ver com o texto do Código Florestal.
São duas matérias completamente distintas.
Vencemos a batalha da Câmara, mas não a guerra do
Código Florestal. A organização e a mobilização terão de ser
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levadas ao Senado. Precisamos mostrar aos senadores a importância disso para o agronegócio e o Brasil.
Composta de deputados e senadores, a maior mobilização do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) continua o seu trabalho. O propósito é trazer
outros temas importantes, como a criação de novas terras
indígenas, as unidades quilombolas e as unidades de conservação. Como não pode ficar apenas na mão do funcionário
público da Fundação Nacional do Índio (Funai) ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), este assunto deve ser discutido soberanamente pelo Congresso Nacional.
Temos de levar adiante a legislação trabalhista para o
campo, com ideias inovadoras, sem tirar o direito dos trabalhadores. O trabalho escravo precisa ser combatido, mas com
uma legislação clara e transparente, sem a possibilidade de
cada fiscal interpretá-la a seu modo.

Fazer
as reformas
estruturantes
Duarte Nogueira
Existem entraves a serem superados para o Brasil realmente transformar em realidade as expectativas dos especialistas e
das autoridades. Ostentamos condições para nos consolidarmos
como um grande fornecedor de alimentos e energia. O crescimento forte na demanda desses produtos nas próximas décadas
é um dos grandes desafios para o mundo, mas será uma extraordinária oportunidade para o Brasil se estivermos preparados.
O setor faz a sua parte, a despeito de enfrentar dificuldades de todas as ordens, a maioria delas, inclusive, expostas
nestes CBAs. Os avanços nas políticas públicas de estímulo à
produção são pequenos. Não é choradeira de produtor, mas,
sim, uma justa reivindicação.
De fato, as condições para a produção são desanimadoras: carga tributária elevada, juros reais entre os maiores
do mundo, infraestrutura e logística deficitárias, política de
crédito rural ultrapassada, investimentos insuficientes em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, fragilidade na defesa
agropecuária, falta de políticas de garantia de renda, seguro
rural incipiente, carência de mão de obra qualificada etc.
Esse quadro se potencializa com o temor de recessão nas
principais economias do mundo, como vivemos no presente.
O comportamento das commodities agrícolas nas Bolsas
de Chicago e Nova York gera preocupação. A pergunta é se
estamos preparados para enfrentar mais um período de turbulências. O Brasil precisa de ousadia e disposição para fazer
as reformas estruturantes. Atravessamos as crises mundiais
graças ao desempenho do agronegócio na balança comercial
brasileira. Os recursos do plano agrícola e pecuário para a sa-
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fra 2011/12 representam a reposição da inflação sobre o valor
destinado à safra passada, embora justiça seja feita às linhas
de citros, de cana e de pecuária.
O governo acaba de anunciar o Programa Brasil Maior,
voltado a alguns setores da indústria, com a desoneração da
folha de pagamentos e renúncia fiscal de R$ 25 bilhões, que
passa longe da tão prometida reforma tributária. De qualquer forma, as medidas são um aceno para alguns setores da
indústria. Creio ser igualmente justo e importante o agronegócio, pela sua representatividade na economia nacional,
também receber a devida atenção por parte do governo.
Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural está
atenta às dificuldades e aos desafios do setor. Recentemente,
conseguimos aprovar a reformulação do Código Florestal
Brasileiro. Agora, depende do Senado.
Temos questões importantes pela frente, entre elas: o código de irrigação, a aquisição de áreas rurais por estrangeiros e o Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê as diretrizes para a educação para os próximos dez anos. Iremos
apresentar emendas para o fortalecimento do ensino rural e
a formação nas áreas de interesse do agronegócio.
Para enfrentar os novos paradigmas de produção competitiva desse fabuloso binômio, energia e alimentos, o Brasil terá de vencer os obstáculos apresentados. Estaremos atuantes no Parlamento para o setor receber o reconhecimento
e o apoio necessários ao seu fortalecimento.

Dependência 
externa
Blairo Maggi
A chamada do 10º CBA, Mudanças e Paradigmas, são
duas expressões atuais e necessárias. Essa mudança de postura ocorre exatamente no momento em que se realiza uma
grande campanha de conhecimento para mostrar ao cidadão a importância da agricultura e da pecuária. É uma atitude proativa. Moramos nas cidades e esquecemos a origem do
ovo, do leite, da carne etc. Para os nossos netos, tudo nasce
no supermercado. Mal sabem o caminho e a importância de
cada um dos atores dentro desse processo.
Temos preocupações com esse setor que carrega o Brasil.
Existe uma grande dependência tecnológica externa. Com
exceção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), criamos muito pouca tecnologia própria para
dar sustentabilidade e movimentação ao agronegócio. Todos
aqueles envolvidos com o governo, no Executivo e no Legislativo, deveriam olhar com carinho essa questão.
Chama a atenção a grande dependência existente nos insumos básicos como o fósforo e o potássio, por exemplo. A
grande produção agrícola nacional pode, por uma decisão

política de alguns países, ir à falência em poucos anos. O
Brasil não tem tido, nos últimos anos, a atitude de grandes
investimentos, quer sejam privados ou públicos, para explorar as jazidas existentes e termos uma segurança mínima.
Outro assunto é a questão da infraestrutura. Como faltam ferrovias, rodovias e hidrovias, não somos mais competitivos. Recentemente, o projeto do trem-bala do governo,
orçado em R$ 30 bilhões, foi aprovado no Congresso Nacional. Com esses recursos, poderíamos fazer 7.500 quilômetros de ferrovias com bitola larga ou 20 mil quilômetros de
rodovias asfaltadas de boa qualidade. As mudanças de paradigmas muitas vezes dizem respeito à própria política, de os
setores organizados fazerem pressão sobre o governo para
não seguir em determinado rumo, mas optar para aquilo
mais necessitado pela sociedade.

Governo
regula, setor
privado realiza
Geraldo Alckmin
Trabalhamos firmes no tema do primeiro painel deste Congresso: agronegócio e energia. Reduzimos o ICMS
para a produção de bioeletricidade. As usinas poderão fazer retrofit e gerar mais energia elétrica. Poderemos produzir no Estado de São Paulo 5.500 MW, a capacidade da
Usina Belo Monte.
Outra questão relevante é a do combustível. Não há quase investimento em razão da indefinição em relação à política de combustíveis. Colocamos em risco uma conquista nacional do carro flex-fuel, exemplo para o mundo de energia
limpa, como é o etanol.
Há muito discurso sobre meio ambiente, mas poucas políticas efetivas. Qual é a maior causa de poluição nas grandes
cidades? É o escapamento de caminhão, ônibus e automóvel pelo uso do combustível fóssil. Temos um estímulo forte
para ter uma energia mais limpa e renovável no Estado de
São Paulo: reduzimos o ICMS de 25% para 12% na bomba.
Na área da logística, melhoramos os acessos ao Porto
de Santos, o maior do Brasil. A Rodovia dos Imigrantes foi
duplicada, e iniciamos agora o trecho leste. Licitaremos o
trecho norte para começar em janeiro. O Rodoanel ligará o
Porto de Santos com as dez autoestradas que chegam à região metropolitana de São Paulo e ao aeroporto de Cumbica.
Na questão da logística, cabe uma reflexão: como não é
um bom executor e provedor, o governo deve ser mais regulador e fiscalizador.
A Rodovia dos Imigrantes foi feita sem dinheiro público e entregue pelo setor privado em 32 meses. O Rodoanel
leste, em fase de começo, não terá dinheiro público e será
entregue em 36 meses.
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A lógica é: o governo não faz o que a iniciativa privada
pode fazer. Como o governo administrará estrada de Brasília
em um país continental como o Brasil?
Em ferrovia, sem fazer propaganda de empresas, existem investimentos anunciados de R$ 3,4 bilhões no Porto
de Santos e R$ 1,1 bilhão em locomotivas e terminais. Trabalhamos com o governo federal. A presidente Dilma assinará os dois convênios: o fechamento do Rodoanel norte e
a integração da hidrovia Tietê–Paraná com a ferrovia, com
benefícios para os Estados limítrofes.
Temos as mudanças climáticas, com a proibição da
queimada de cana, o desaparecimento do cortador de cana
e a mecanização. Em termos de formação profissional, criamos uma Fatec junto com a Fundação Shunji Nishimura,
em Pompeia. Esse curso só há em Oklahoma, nos Estados
Unidos.
Lançamos também o programa chamado Via Rápida
para o Emprego, para atender 30 mil vagas: são 130 cursos
rápidos para operadores de máquina, motorista, pedreiro,
carpinteiro, eletricista, chapeiro, pizzaiolo, jardineiro etc.
Enquanto faz o curso, quem estiver desempregado e sem receber o seguro-desemprego recebe uma bolsa de R$ 210 e
mais R$ 120 para transporte.
Estamos num grande esforço na qualificação profissional. No mundo, some e aparece emprego todo dia. Podí-
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amos ter duas placas: Faltam empregos e Sobram vagas.
Hoje, no Emprega São Paulo, sobram 34 mil vagas por falta
de qualificação.
O Brasil está caro. Quando viajamos para fora, isso fica
evidente. Com muito imposto, juros elevados e moeda sobrevalorizada, perde-se a competitividade. Como segura
a inflação, a situação do câmbio é cômoda, sem tocar no
gasto público. Entra produto importado e não se fazem as
reformas necessárias. Tenho a certeza absoluta de um debate
muito proveitoso, com boas luzes para o setor avançar mais
em benefício do Brasil.

Agradecemos a presença dos
deputados federais Aldo Rebelo,
Antonio Carlos
Mendes Thame, Carlos Melles,
Jerônimo Goergen, Luis Carlos Heinz
e Marcos Montes.
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Paradigma da 
energia barata
Moderador: Luiz Carlos Corrêa Carvalho, diretor da Usina Alto Alegre.
Palestrante: Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura.
Debatedores: Jacyr Costa Filho, diretor-presidente da Guarani S.A.
José Goldemberg, professor da Universidade de São Paulo (USP).
Marcelo Brito, diretor comercial e de sustentabilidade da Agropalma.
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Cenário de
incertezas
Luiz Carlos Corrêa Carvalho
Vamos sintonizar o norte para o debate deste painel. Vivemos o contexto das incertezas. O pano de fundo é uma realidade de preços elevados do petróleo e das commodities agrícolas. As projeções da International Energy Agency (IEA), até
2035, apontam uma tendência de preços em patamares mais
elevados. Nos campos de petróleo, o declínio na produção
dos existentes e as novas descobertas anunciadas são insuficientes para atender à demanda crescente.
As declarações de especialistas e executivos chamam a
atenção:
“O mundo precisa de volumes de petróleo equivalentes a
uma Arábia Saudita a cada dois anos.” Sérgio Gabrielli,
presidente da Petrobras, Oil Drum, fevereiro de 2010.
“Com ou sem petróleo, a era da energia barata
acabou.”
“Investimentos em energia nuclear serão adiados. Isso
terá implicações para os preços de energia.”
“O uso da energia renovável triplicará entre 2008 e
2035. A oferta de eletricidade crescerá de 19%, em
2008, para 32% em 2035, mas requererá suporte
suficiente do governo.”
Nobuo Tanaka, Executive Director of IEA, Bridge Forum
Dialogue, 13/04/2011.

Suposições de Preços do Petróleo (US$/barril)
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Até os anos 90, com estoques elevados, os preços do petróleo não sofriam pressões. Neste século, o quadro teve reversão. Com a crise de 2008, as cotações caíram, mas voltaram a subir de forma muito efetiva. Fica, então, como grande
questão, se isso trata de uma mudança de paradigma ou mera
alteração conjuntural.
Os preços do petróleo impactam nas políticas públicas na
redução não só da sua dependência, mas dos efeitos das emissões de carbono e no aquecimento global. Como isso se traduzirá em termos de investimento, oferta e preço no futuro?

Intervenção
e distorção
Adriano Pires Rodrigues
Na América Latina, as políticas de congelamento de preços provocam enormes distorções na economia. Apesar disso, continuam sendo adotadas, principalmente, nos produtos
em que o Estado controla o preço e a produção.
Na Argentina, o congelamento de preços do petróleo e
gás natural levou a uma queda brutal nos investimentos. O
país, antes exportador de petróleo e gás natural, passou a ser
importador, sem falar nos racionamentos, principalmente,
do gás natural.
Na Venezuela, com a política de congelamento com a chegada do presidente Hugo Chávez ao poder, seus indicadores
econômicos são os piores da América Latina.
No Brasil dos anos 70 e 80, houve aumento no consumo
com o congelamento dos preços. Até hoje, somos importadores, e seu uso incentivado provoca uma acentuada piora
na qualidade do ar nos centros urbanos. Já o congelamento
nas tarifas elétricas levou à insolvência financeira as empresas do setor. Como as distribuidoras deixaram de pagar as
geradoras, houve uma dilapidação das empresas da holding
Eletrobras. Esse quadro econômico-financeiro ruim reflete
no comportamento das suas ações.
Mais recentemente, o congelamento ressurgiu com força
na gasolina e no diesel. Desde 2009, o preço do litro de gasolina nas refinarias da Petrobras é de R$ 1,05. Isso provoca
distorção no consumo e no mercado de combustíveis para
veículos leves. Resultado: o Brasil perdeu a condição de exportador de gasolina e etanol para importador.
A área plantada com cana-de-açúcar cresceu 5,5% ao ano
do lançamento do Proálcool (1975) até 1989. Nos anos 90 e
até 2002, o seu crescimento médio foi mais modesto, de 1,6%
ao ano. Com a introdução do veículo flex-fuel, o crescimento
médio saltou para 9,4% ao ano, de 2003 a 2009. Para 2011,
haverá uma redução da área plantada em função da baixa
expansão e da renovação dos canaviais. Curiosamente, justamente quando o Senado americano retira as barreiras protecionistas no etanol, passamos a importar o produto.
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Brasil: Distribuição das terras aráveis - 2009
Item

Disponível

Pastagem

Agricultura

Cana-de-açúcar

103

172

55

8,7

30%

51%

16%

2,6%

Milhões de hectares

Fonte: Unica

Apesar de seu crescimento, há muito espaço para a expansão da área plantada com a cana-de-açúcar no Brasil.
Brasil: Distribuição da área 
territorial - 2009
Item
Milhões de hectares

Total

Vegetação
nativa

Terras
aráveis

Outros

851

498

338

15

100%

58%

40%

2%
Fonte: Unica

O mix da produção de cana-de-açúcar se direcionava à
fabricação de etanol até 2008. Desde 2009, o mix mudou para
açúcar, mas essa alteração é limitada por questões técnicas e
pela capacidade instalada.
Brasil: Mix de produção
de etanol e açúcar (%)
Safra

Etanol

Açúcar

2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12*

51,40
50,40
51,70
50,50
55,90
60,50
57,40
55,30
54,70

48,60
49,60
48,30
49,50
44,10
39,50
42,60
44,70
45,30
Fonte: Unica. (*) estimativa

Os custos do setor sucroenergético cresceram 38%, de
2006 a 2010, puxados principalmente pelos aumentos nos
custos de arrendamento (57%), mão de obra (47%) e mecanização (28%). Desde 2007, o custo de produção do etanol
hidratado ultrapassa o preço ao produtor.
Observa-se um sólido crescimento da demanda por etanol hidratado, com uma taxa de crescimento anual média de
22,3% entre 2005 e 2010. A sua venda foi recorde em 2009,
em função da aquisição de veículos flex-fuel e pelos baixos
preços do biocombustível.
Sem incentivo para aumentar a área plantada, o usineiro
assiste ao governo administrar e subsidiar o preço da gasolina. O plano de negócios da Petrobras prevê participação de
12% da produção nacional de etanol. É preocupante, pois,
como empresa estatal, há sempre a influência política do
governo. Na minha conta, a Petrobras já perdeu cerca de R$
4 bilhões ao não aumentar os preços da gasolina e do diesel.

Na importação, perde R$ 0,30 por litro. Ficou muito grande
o risco para se plantar cana no Brasil.
Os preços do etanol anidro e hidratado sofreram nos últimos dois anos oscilações mais acentuadas nos períodos de
entressafra e se posicionaram em patamares mais elevados. O
etanol hidratado perdeu competividade frente à gasolina. O
consumidor migrou para a gasolina e pressiona também os
preços do etanol anidro, que é misturado à gasolina.
A crise econômica de 2008 provocou constrangimento
financeiro em grande parte das usinas produtoras de canade-açúcar. Também houve o processo de concentração, com
fusão e aquisição de usinas no setor sucroalcooleiro. O setor
se desnacionalizou.
Desde 2009, em razão da redução nos investimentos em
expansão da capacidade produtiva, do envelhecimento dos
canaviais e de problemas climáticos, a produção de etanol
mostra queda.
O governo vive a escolha de Sofia: se aumentar o preço
da gasolina, melhora o caixa da Petrobras e volta a favorecer
os combustíveis renováveis. Por outro lado, se não aumenta,
complica o caixa da Petrobras, cujo plano de investimento para
os próximos cinco anos é bem ambicioso. Os biocombustíveis
poderão desaparecer da matriz de combustível brasileira, mas,
em compensação, o governo segura um pouco essa inflação.
O ministro da Fazenda é o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, cuja preocupação não tem como
foco o câmbio, a inflação, a taxa de juros etc.
Atualmente, existem 67 plantas produtoras de biodiesel
autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP) para operação, correspondendo a
uma capacidade total autorizada de 17,3 milhões de litros
por dia. Em 2010, a capacidade instalada foi de cerca 5,8 bilhões de litros, e a produção efetiva foi de aproximadamente
2,4 bilhões de litros, 41,1% da capacidade total.
No biodiesel, o preço médio do 22º leilão, realizado em
maio de 2011, foi de R$ 2,208 por litro, cerca de 62% acima
do preço médio do diesel nas refinarias brasileiras. Com esses
preços, a mistura de biodiesel no diesel (B5) gerou aumento
de 3,1% no preço do diesel.
O calcanhar de aquiles é produzir biodiesel predominantemente com soja. O governo misturou política energética
com social. O Brasil é um país privilegiado para produzir
biocombustíveis, mas o programa biodiesel é deficitário e
precisa de uma reformulação.
No Estado de São Paulo, a expansão de termoelétrica
biomassa (bagaço da cana-de-açúcar) passa de 1.252 a 1.962
em MW, de 2010 a 2015, mas o potencial técnico vai de 5.559
para 10.007, de 2011 a 2020. São duas usinas de Belo Monte.
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É uma pena não usar esse recurso para gerar energia competitiva e limpa.
O governo publicou a Medida Provisória nº 532, em 29
de abril de 2011, tendo como principais pontos:
•

Considerar o etanol como combustível (deixa de ser
um produto agrícola);

•

Determinar os biocombustíveis (etanol, biodiesel
e outras substâncias de origem vegetal) como
substitutos integrais dos combustíveis fósseis;

•

Aumentar a banda percentual da mistura do etanol à
gasolina de 20% a 25% para 18% a 25%;

•

Poder à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP) para regulamentar e
fiscalizar o mercado de etanol.

Em 10 de junho, a ANP colocou em consulta pública duas
minutas de resolução relativas às novas atribuições da agência
na regulação do mercado de etanol. Isso é sinal de que o governo intervirá mais no mercado. O papel do governo deveria
ser de regular e fiscalizar, com intervenção em casos extremos.
A falta de uma política para os combustíveis e de um arranjo institucional no setor de biocombustíveis resulta em
falta de investimentos no setor sucroenergético, disparidade
entre oferta e demanda de etanol e maior volatilidade dos
preços no período de entressafra. Hoje, a dificuldade no planejamento da produção e na escolha de produção entre etanol e açúcar leva à importação de etanol.
Existe também distorção nos preços entre os combustíveis concorrentes, gasolina e etanol, com maior penetração
da energia eólica nos leilões de energia em detrimento do
bagaço de cana.
Na produção de diesel, ocorre baixa diversificação na
matéria-prima utilizada para produção de biodiesel, hoje,
basicamente soja. Disparidade entre a capacidade instalada e
a produção de biodiesel é muito elevada.
A elevação nos preços dos biocombustíveis certamente
diminuirá a sua participação na matriz energética brasileira.

Presente
dos deuses
José Goldemberg
Tenho duas observações:
1ª - A introdução do etanol como solução tecnológica
para os problemas ambientais gerados pelos derivados de petróleo é extraordinária. A cana-de-açúcar é um presente dos
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deuses, como o boi: aproveitamos tudo. A sua eficiência de
captação da energia solar e transformação em matéria orgânica é de cerca de 6%. Mais do que autossuficiente, ela é uma
exportadora de energia.
A solução americana para o problema, de utilizar milho,
não possui essas características. A sua eficiência fotossintética é baixa, e não tem bagaço. Para transformar o milho em
etanol, é preciso trazer eletricidade gerada com carvão, basicamente.
O etanol do Brasil atende às considerações de caráter ambiental que se tornam importantes, e mais cedo ou tarde a
realidade acabará se impondo.
Do ponto de vista ambiental da cidade de São Paulo, a
qualidade do ar só não é pior por causa do etanol. Há uma
relação direta entre a qualidade do ar e a saúde humana. Mais
pessoas morrerão por causa desses problemas. É por isso que
a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb),
ligada à Secretaria do Meio Ambiente, fiscaliza as emissões.
Aprendemos durante os anos de glória do programa do
etanol que quando a produção dobra o preço cai 20%. Esse é
um número muito importante.
Países da Europa e os Estados Unidos adotaram mandatos para a introdução de etanol por suas preocupações com
os problemas ambientais. Isso significa 200 bilhões de litros
de etanol em 2020. A produção brasileira hoje é de cerca de
27 bilhões de litros de etanol. Há espaço para a produção brasileira crescer por um fator cinco ou dez.
É difícil haver um mercado em que se possa contar com
tantos compradores. Se produzisse cinco vezes mais etanol
do que produz, o Brasil seria um player do tipo Arábia Saudita, por representar 10% da gasolina consumida por ano
no mundo (1,2 trilhão de litros). Com 10% do petróleo
mundial, a Arábia Saudita possui capacidade para aumentar e diminuir a produção, e determinar os preços. Portanto,
abandonar o programa do álcool custará caríssimo para o
Brasil, pois significa uma perspectiva importante de desenvolvimento.
2ª - De 2009 para 2010, os planos da Empresa de Planejamento Energético (EPE) melhoraram. A produção de energia
do vento (eólica) aumenta fator dez até 2020, com cerca de
dez mil megawatts. É uma Itaipu. Ela não está em todo o lugar, mas há no Sul e no Norte. É uma novidade interessante.
Há um avanço também em relação a gás natural, que não é o
ideal, mas melhor do que usar óleo combustível. Na biomassa, existe o problema de retrofit. O Estado de São Paulo está
se movimentando na direção de não gerar eletricidade com
usineiro. As empresas de eletricidade compram o bagaço e
geram eletricidade onde a usina está colocada.
Há muitas hidrelétricas não problemáticas como Belo
Monte. Essa ideia do gigantismo é uma doença de subdesenvolvimento. Há aproveitamentos hidroelétricos médios para
serem feitos, sem problemas ambientais.
O licenciamento do trecho sul do Rodoanel, que passa
pelos reservatórios de água e tem índio na região, foi precedido de uma ampla discussão. Os órgãos ambientais e o
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governo precisam ter coragem para discutir os problemas.
Olhar custos e benefícios.
O Rodoanel foi objeto de críticas violentas no passado.
Hoje não se veem mais caminhões na Avenida Bandeirantes.
Simplesmente é isso. Cabe, portanto, a combinação de três
coisas: mais energias renováveis, determinação nos licenciamentos ambientais e resolver o problema da gasolina: se o
petróleo desaparece no mundo, não há razão para desaparecer no Brasil?

para a qual contamos com essa vantagem. Corremos o risco
de o leilão de reserva ser baseado em energia eólica, ainda em
implementação.

Petróleo e
óleos vegetais
Marcelo Brito

Preços do Petróleo, Diesel, Óleo de Soja
e B-100 no Brasil (US$/t)
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Faço parte do primeiro grupo estrangeiro (Tereos) a investir no Brasil, uma cooperativa de agricultores franceses,
no fim da década de 90. Contamos com sete usinas no oeste
do Estado de São Paulo e somos o terceiro maior processador
de cana-de-açúcar do Brasil. Nacionalizamos o capital, tendo
como sócio minoritário a Petrobras Biocombustível. A sede
da Tereos Internacional está no Brasil, com ativos importantes também na Europa, na África e no Oceano Índico.
O automóvel flex-fuel, diferentemente do carro a álcool,
mudou o poder de decisão do combustível, do ato da compra
do automóvel para o do abastecimento. A opção do consumidor está baseada em fundamentos econômicos, ecológicos
e qualquer outro. Isso foi um ganho para a sociedade brasileira.
A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) fez um
trabalho muito benfeito em 2010: a Agência de Proteção
Ambiental (EPA), dos Estados Unidos, classificou o etanol
de cana como um combustível avançado, capaz de reduzir
as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) de 61% a 91%.
Isso levou a um prêmio (70 a 80 centavos de dólar) acima da
tarifa (54 centavos de dólar). No Brasil, ainda não temos esse
reconhecimento.
Existe um mandato de uso de etanol avançado na Califórnia a ser aplicado a partir de 2015. O mandato de etanol
avançado nos EUA é de 15 bilhões de litros em 2022. Este ano
já está em 1,5 bilhão de litros. Isso criará um fluxo de comercialização importante para o Brasil, que exportará etanol reconhecido e remunerado como etanol avançado, e importará, eventualmente, para suprir a demanda, o etanol do milho.
Com relação à bioeletricidade, hoje, o Estado de São Paulo importa mais ou menos 50% da sua eletricidade consumida. Grande parte dos nossos blackouts ocorre por problema
de distribuição.
A energia eólica é ambientalmente correta, com futuro,
mas ainda uma fonte nova para os brasileiros. Para executar
os seus projetos, em fase de implantação, não temos ainda
uma experiência, diferentemente da cogeração do bagaço,

nov/06

Jacyr Costa Filho

No Brasil, o setor de biodiesel ganhou corpo nesses últimos anos: na produção mundial somos o segundo, com
chance de terminar o ano sendo o maior do mundo. A liderança da Alemanha não exibe tanta força, pois o setor
não apresenta tanto vigor de crescimento como no passado.
Hoje, a Europa discute fortemente a redução dos mandatos
de biodiesel por uma série de problemas políticos, ambientais, de custos etc.
Existe o famoso dilema combustível e alimento. Não falarei em etanol. Apesar de muita gente dizer da inexistência de
competição nos óleos vegetais, essa realidade não se comprova.
Temos um novo paradigma entre os óleos vegetais. A
Alemanha é o país mais organizado na cadeia mundial de
biodiesel no mundo. A matéria-prima principal de biodiesel utilizada no país é a colza ou a canola não alimentícia. A
partir de 2005, quando começou o programa de biodiesel no
Brasil, o comportamento do preço da colza e do biodiesel na
Alemanha é rigorosamente idêntico ao do petróleo.
Poderia ter a alegação de que a colza não é um produto
alimentício, utilizado somente para biodiesel, que segue o
comportamento do petróleo. Mas, quando se compara com
os preços dos óleos de palma, soja e colza, os três principais
vegetais utilizados para biodiesel no mundo, as curvas são
rigorosamente iguais às do petróleo.

nov/05

Externalidades
do etanol

B-100 (BRA)

Fonte: ANP, MME, Abiove, LMC, Oil World. Premissas: Óleo de Soja FOB Paranaguá, s/
ICMS, c/ PIS e Cofins, Diesel e B-100 Brasil FOB-refinaria, s/ICMS c/ PIS e Cofins
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Quando acrescentamos os preços dos óleos de milho, algodão e girassol, mesmo não sendo os usados para biodiesel,
eles seguem a mesma tendência do petróleo.
Esse é o novo paradigma do óleo vegetal: não temos mais
um mercado próprio. A flutuação para cima e para baixo vai
de acordo com o petróleo. A gente sabe: não são os interesses
mais altruístas que tocam o mercado mundial de petróleo.
No Brasil, quando tomamos o preço do óleo de soja (FOB
Paranaguá, com PIS e Cofins inclusos, sem ICMS) e do biodiesel, começam os problemas. Fica difícil entender a formulação
de preço do biodiesel no Brasil. Em novembro de 2009, enquanto o óleo de soja tendia à queda, o preço do biodiesel subia.
Em 2007, enquanto o preço do biodiesel caía, o da soja crescia.
Existem períodos em que o produtor de biodiesel ganha
rios de dinheiro, com margens altas de contribuição, e viceversa. Gostaria de saber como o produtor de biodiesel faz um
cronograma orçamentário de longo prazo. E vale a pena reforçar que o biodiesel no Brasil, em mais de 85%, é produzido com o óleo de soja, o resto é sebo.
Com apenas 10% da sua produção mundial destinados
para biodiesel, o preço dos óleos vegetais possuem um link
com os do petróleo. A capacidade instalada para a produção
de biodiesel no mundo é grande, assim como a sua ociosidade: 41% no Brasil, 50% na Europa, 90% na Malásia. Caso o
preço do petróleo caia a níveis bem mais baixos, o biodiesel
ficará competitivo e poderá ser produzido sem subsídio.
Isso criou o chamado price floor para o mercado de óleos
vegetais. Será difícil ver preços de US$ 190 por tonelada no
óleo de palma, como no início de 2000. O preço base do óleo
vegetal hoje é o preço do petróleo. A partir do momento que
atingir esse preço, a produção de biodiesel explode e impacta
diretamente o mercado alimentício.
Precisamos definir se o programa nacional de produção
de biodiesel é social, econômico ou energético. Se social, a
Petrobras incentiva o plantio de mamona na Bahia, compra o
seu óleo a R$ 4.600 a tonelada, para produzir um biocombus-

Preços do Petróleo, Óleo de Colza
e B-100 na Alemanha (US$/t)

tível a R$ 2.200 a tonelada. Se energético, paramos com isso:
a matéria-prima é outra. Se for um programa misto, precisa
definir a matéria-prima de cada região.
Recentemente, o governo brasileiro sofreu crítica ao afirmar que possui o etanol mais sustentável do mundo, sem concorrer com o alimento, mas produz biodiesel com soja, que
é um alimento. Infelizmente, não temos opções. Na palma, o
nosso custo de produção supera em 600% e 170%, respectivamente, ao da Indonésia e ao da Malásia. Basicamente por dois
problemas: a legislação trabalhista e o preço do fertilizante.
Caso o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina mantenham da mesma forma os seus mandatos de biodiesel, dentro de um curto espaço de tempo, as suas capacidades na exportação de grãos ficarão exauridas. Eles serão exportadores
de farelo de soja. Como haverá uma produção extra de óleo
no Brasil, vale a pena olhar com carinho como isso será utilizado para biocombustíveis.
Novas tecnologias tendem a modificar o mercado de biodiesel. A maior planta mundial de biodiesel é da Neste Oil,
empresa de petróleo finlandesa, em Cingapura, e produz 600
mil toneladas por ano de green diesel, que pode ser usado
diretamente como qualquer diesel. Não se faz o blend. Então,
a nossa tecnologia está ficando para trás.
As áreas agriculturáveis, que antes produziam só alimento, agora produzem matéria-prima para a energia, através
da biomassa e para biodiesel. Temos problemas de sustentabilidade. Quem ler o mercado consumidor e sair na frente
ganhará mais dinheiro.
O setor agrícola brasileiro precisa se comunicar. Estamos
perdendo a guerra para a parte socioambiental. Queremos
convencer a população de que a defesa da economia supera a de um sentimento. Necessitamos colocar sentimento na
economia e na importância para com o desenvolvimento do
País. O ponto está na sustentabilidade e no mercado consumidor. Não somos nós que criamos os drives de mercado,
mas, sim, quem compra o produto.

Qual será o Novo Paradigma?
Sustentabilidade

Alimentos

Brent (EU)

Óleo de Colza (ALE)
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B-100 (ALE)

Fonte: LMC e Oil World. Premissas: Óleo de Colza
no mercado Alemão FOB usina, B-100 FOB usina
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Paradigma do
alimento barato
Ingo Plöger, presidente do Conselho Empresarial da América Latina.
José Roberto Mendonça de Barros, consultor da MB Associados.
João Guilherme Brenner, CEO da Nutrimental S.A.
José Antonio do Prado Fay, presidente da Brasil Foods S.A.
José Milton Dallari, sócio diretor da Decisão Consultores Associados.
Luiz Lourenço, presidente da Cocamar Cooperativa Agroindustrial.
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PREÇO DOS ALIMENTOS

Recrudescimento
da fome
Ingo Plöger

Demanda 
comanda 
os preços
José Roberto Mendonça de Barros
Existe, aparentemente, uma mudança no comportamento dos preços agrícolas no período recente quando se tomam
os quatro grãos principais: arroz, milho, trigo e soja. Houve
uma forte tendência de queda nos preços desses alimentos
até o fim do século XX.
Entretanto, no começo da virada para este século, tivemos uma mudança muito forte no comportamento dos
preços de mercado, como mostra a evolução do índice CRB
foodstuffs sub-index.

SLIDE 5

Fonte: USDA, Bureau of Labor Statistics.
Elaboração: MB Agro. (Deflator: CPI-EUA)
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Partimos do pressuposto de termos seis bilhões de
pessoas no mundo. Desse total, mais de um bilhão são
responsáveis pelo consumo de quase 3/4 dos alimentos,
enquanto outro um bilhão vive na subnutrição. Sobram
quatro bilhões de pessoas entre um e outro.
Na Abag, quando discutíamos o tema deste 10º CBA,
não imaginávamos esta situação vigente de mercados em
turbulência e volatilidade nas cotações das commodities.
Pela evolução do índice Commodity Research Bureau
(CRB), detectamos três patamares nos últimos 80 anos: de
1930 até 1970, na ordem de 100. De 1975 para 2003, quase
não passa de 250. E, a partir de 2006, vai além de 500.
Em 2006, havia no mundo em torno de 850 milhões de
pessoas subnutridas, depois voltou a aumentar para mais
de um bilhão de pessoas.
No Brasil, fazemos parte do agronegócio exportador e
provedor, capaz de reduzir os seus custos. Por outro lado,
mesmo com as políticas de inserção social e aumento de
renda, não eliminamos a fome no nosso país. E, estruturalmente, ela aumenta na área urbana.
O mapa da fome se acentua na África, onde o desafio
é levar suprimentos à população, como acontece na Somália. Na Índia, a população rural ainda predomina com
mais de 60%, e na China há dificuldade de gerenciar a migração do campo para a cidade.
Paradigma: estamos numa situação mais crítica? O
que os empresários do setor precisam reconhecer nessa
circunstância? Como a parte pública pode dirimir esses
impactos?

Fonte: CRB. Elaboração: MB Associados

No século XX, os preços de alimentos foram comandados
pela oferta, em razão de melhorias significativas no sistema
de pesquisa. As tecnologias nas cadeias de produção produziram recorrentes quedas de preços no plano do agricultor
e do consumidor. A proposição por hora é do comando nos
preços pela demanda. A pergunta óbvia é: até onde isso vai?
Desde 1975, há uma tendência óbvia de queda no preço
dos alimentos em termos reais. Isso produziu resultados extremamente positivos, do ponto de vista do intake alimentar,
distributivo e da inclusão social.
Boa parte do sucesso dos programas, como do tipo Bolsa
Família, deve-se ao fato de os alimentos no Brasil ficarem
sistematicamente mais baratos, pelo menos até 2005. Quando se toma a evolução dos preços da cesta de produtos da
agropecuária, de 2005 a 2006 para frente, os preços começam a subir. Isso ocorre simultaneamente à continuidade da
elevação da produtividade e de uma extraordinária valorização do real.
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Temos cinco fatores indutores dos preços agrícolas:
1. Crescimento da população;
2. Aumento da renda e mudança nos padrões
alimentares;
3. Biocombustíveis;
4. Desvalorização do dólar;
5. Fundos de commodities agrícolas.
A projeção da evolução da população mundial mostra
que a Índia ultrapassará a China como o país mais populoso
do mundo. Também a taxa mundial de urbanização seguirá
firme e forte.
Até 2016, a evolução do PIB entre os países dos Brics
(Brasil, Rússia, Índia e China) e da Ásia emergente continuarão a crescer. É pouco provável a crise atual mundial alterar
esse cenário. Pode eventualmente ocorrer alguma freada de
arrumação. O crescimento forte de renda dos países emergentes puxará de forma importante a demanda.
É interessante a evolução proporcional da dieta às situações de renda. Nos níveis mais baixos está a África Subsaariana, com base nos grãos e nas raízes. Depois, os casos da China
e da Índia, no consumo de açúcar, leite, carnes, frutas e vegetais. A América Latina e a Europa Oriental experimentam a
conveniência e os snacks. E, finalmente, os países mais avançados, com hábitos em razões de saúde, obesidade, vida etc., em
cima de alimentos funcionais, dietéticos e mais leves (lights).
Outra forma de ver a mudança de dieta está na participação do consumo per capita de carnes entre os países. Existe
muito espaço para avançar quando se consideram os níveis
dos Estados Unidos e da União Europeia.
Nos biocombustíveis, os mandatos de mistura dão um
crescimento grande do ponto de vista da demanda, seja por
grãos, cana e oleaginosas.
No período mais recente, a discussão é se o real está ficando forte ou fraco. O real está forte por causa da política
econômica, de taxa de juros e gastos públicos elevados. Mas o
fato objetivo é que a gestão dessa crise sugere a continuidade
de o dólar seguir relativamente fraco.
A fraqueza do dólar dá piso e empurra para adiante o impacto dos preços das commodities. Isso deve continuar por algum tempo, com a perspectiva modesta de crescimento para
os Estados Unidos nos próximos anos.
A participação dos fundos de commodities nos mercados
futuros tem sido objeto de intensas discussões. As flutuações
nas posições compradas aumentaram bastante depois de
2005, com a entrada dos fundos. Isso adiciona um delta na
demanda em crescimento no mundo.
A volatilidade em preços de commodities existe desde
sempre. Na literatura, alguns trabalhos mostram a inexistência de tendência nas commodities. Elas apresentam, sim, uma
variação muito alta. No caso de alimentos, tinha essa tendência de queda, mas isto partiu para cima.

As pesquisas concordam que a atuação dos fundos é importante, mas não altera os fundamentos. Ao fim e ao cabo o
preço sobe, se a demanda for maior que a oferta, e vice-versa.
A proposta do presidente Sarkozy de eliminar os fundos de
commodities, os chamados especuladores do mercado, parece
equivocada. Na nossa percepção, neste século XXI, a demanda crescente passou a comandar o mercado.
Essa situação provavelmente continuará pelo menos pelos próximos dez anos. Não dá para dizer se a mudança será
permanente, como provavelmente seja a do petróleo. Nos
alimentos, há uma história passada de avanços tecnológicos. A grande dependência é da manutenção na força do
crescimento da Ásia, em particular da China. Não se pode
deixar, contudo, de levar em consideração também a demanda de energia.
Certas condições na oferta reforçam a tendência nos preços. As mudanças climáticas e os eventos extremos impactam
na produção de forma recorrente. Nos últimos cinco anos,
a área cultivada na China caiu 0,6% ao ano, por conta do
avanço da urbanização, enquanto a oferta de água é cada vez
mais restrita. A África precisará de tempo para ampliar bem a
oferta. Antes disso, terá de atender a sua demanda crescente.

Países dos Brics
e da Ásia emergente
continuarão a crescer
No Brasil, a demanda seguirá crescente em volume e
quantidade. As projeções para 2014 apontam crescimento na
massa salarial total. A participação da chamada classe C, a
conhecida nova classe média, continuará crescente.
Em metade dos domicílios, temos a chamada família tradicional: pai, mãe e filhos. Isso produz uma mudança muito importante na demanda: como esses domicílios são de todos os
níveis de renda, altera a demanda por qualidade e quantidade.
Como exercício simples, temos o caso do café. O mercado interno seguirá cada vez mais importante. O Brasil deve
passar o consumo dos Estados Unidos a partir de 2015/16.
A pergunta é se a crise internacional muda esse quadro.
Definitivamente, achamos que não. No curto prazo, pode
ocorrer queda nas cotações. Apenas uma queda mais forte
em nações da Ásia, como Japão e Índia, alteraria esse quadro.
O barril de petróleo pode ceder para a faixa de U$ 80 a
U$ 100, mesmo com a Ásia em crescimento, dada a nova situação americana. Neste caso, a queda no custo de transporte e fertilizantes compensaria, ainda que alguma valorização
venha a acontecer.
A China terá um teste realmente grande na questão dos
recursos naturais, e, na medida em que cresce a renda da
população, os anseios por liberdade ficam incontroláveis.
Como o partido comunista chinês, com sua estrutura rígida
e autoritária, se manterá com isso? Já o mundo emergente
seguirá crescendo.
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Outra pergunta é se o Brasil está preparado para essa
nova situação. O agronegócio é um caso de sucesso, mas existem problemas não triviais como:
1. Reduzir a dependência da China, com a
elevação na produção de energia renovável,
mediante avanço nos biocombustíveis de segunda
geração e na alcoolquímica, especialmente os
plásticos biodegradáveis. Mesmo com a crise, o
mercado dos países ricos é francamente comprador
destes produtos.
2. Está muito caro produzir no Brasil. Os preços em
reais sobem demais. Quando convertem em dólar,
ficam efetivamente, em alguns casos, proibitivos.
3. Novas restrições. Não dá para usar a água à
vontade. As técnicas de irrigação economizadoras
de água precisam prevalecer. Da mesma forma, ser
player internacional sem resolver a questão de queima
da floresta.
A regulamentação interna piora dramaticamente de qualidade. O viés ideológico do conjunto Mapa/Incra/Funai cria
problema. Temos a questão dos organismos geneticamente
modificados (OGMs). Na aquisição de terras por estrangeiros não faz sentido restrição, exceto quando de fundos soberanos de governos.
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Existem a indefinição do Código Florestal e a demora nos
julgamentos na defesa da concorrência no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Na defesa sanitária e
na abertura de mercados, devemos muito.
O governo parte de um princípio: todo o problema passa pela solução estatal. A queda violenta da Bolsa de Valores,
iniciada no ano passado, antes desta crise, possui sua origem
na intervenção política na Vale e na Petrobras.
Precisamos atentar com as novas fronteiras tecnológicas na área dos combustíveis de segunda geração. O biodiesel a partir da soja não é viável sem a ajuda do governo e a
substituição por outra matéria-prima. Existe uma crescente
integração entre as indústrias de alimentos, farmacêutica e
de bem-estar. Na exploração sustentável da floresta, há farto
discurso, mas pouca prática.

Mais quantidade
e qualidade
José Milton Dallari
No Brasil, existe miséria em algumas áreas, mas não fome.
A demanda interna cresce, com o aumento real da renda.
Acompanhamos várias pesquisas de supermercados em vários Estados brasileiros sobre a demanda. Há uma conscientização maior na área do varejo de atender às populações com
mais qualidade e quantidade.
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Volatilidade
dos preços
José Antonio do Prado Fay
Apesar de não ser o maior produtor de muitas commodities, a posição brasileira é superavitária e bastante confortável em relação ao comércio exterior. O conceito de alimento
barato é relativo. Depende muito do nível de renda. Para
poucos e afortunados consumidores, uma Ferrari é barata.
De fato, o percentual de gasto com alimentação caía, porque
a renda aumentava. Isso acontecia até muito recentemente.
Tenho algumas preocupações. Quando olhamos a possibilidade de aumentar a produção de alimentos, o fator de
conversão em termos de quilos de ração para fazer um quilo
de proteína aumentou muito nos últimos anos. Antes era 2
para 1, hoje falamos em 1,75 para 1. Agora fica mais assintótico em relação às outras variáveis.
Alimento e energia é outro ponto importante. Os fundamentos sempre existiram, mas a volatilidade mudou muito
com a inserção do alimento como um componente de energia.
A velocidade da participação dos fundos trouxe aumento da
volatilidade. O resultado foi aumento de custo para as indústrias de ciclo longo, como é a agroindústria. Quando falamos
em câmbio, tivemos dólar a R$ 4, e hoje, em R$ 1,58. É difícil
acomodar volatilidade num negócio de ciclo longo.

stockxpert

Apesar de ser um dos principais fornecedores de alimentos no mundo, a participação do Brasil no mercado internacional é de apenas 2% a 3%. Há espaço para ser um grande
player internacional.
No abastecimento do mercado interno, houve uma queda
substancial de quase 60% nos preços dos produtos da cesta básica, de 1973 a 2006. Somente começaram a subir a partir de
setembro de 2007. Essa é uma tendência difícil, de não cadente
no curto prazo.
A demanda da classe C veio para valer. O varejo acompanha essa evolução. Em termos de processo regulatório, por
exemplo, os consumidores brasileiros e internacionais possuem a mesma demanda. A cada momento sai no estrangeiro uma publicação sobre alimentos e saúde, e o consumidor
brasileiro vai rápido nessa direção.
Os efeitos regulatórios no Brasil devem ser superados.
No ano passado, a cadeia de supermercados foi convocada
pelo Ministério Público para não comprar carne dos frigoríficos existentes no Pará. Havia a questão do desmatamento,
a exigência de certidão de origem e razões sanitárias. Posicionamos que o forte abastecimento de carnes no Nordeste
brasileiro se dá na origem, principalmente pelo Pará. Haveria
muita dificuldade se deixarmos de comprar carne dos frigoríficos localizados na região Norte. A estrutura sanitária dos
governos na esfera federal e na estadual deixa muito a desejar.

Com a urbanização, a população começa a demandar
mais produtos processados e conveniência, e, ao mesmo
tempo, a produção aumenta.
A mudança climática também insere certa volatilidade.
Com essa mudança na tendência de diminuição na participação dos alimentos na renda, as regiões mais pobres da
África e da Ásia terão consequências dramáticas. O alimento é um dos itens mais estratégicos de um país.
Somos muito importantes na participação do comércio
global de alimentos. Com frango, temos 20%. Somente 10%
do consumo mundial de alimentos são comercializados.
90% dos países produzem e consomem internamente. Por
isso, há necessidade de o Brasil estabelecer estratégias para
localizar a produção e o processamento no estrangeiro. É
uma forma para participar em 90% do mercado interno dos
outros países, sem sofrer barreiras comerciais.
A China ainda não é um grande consumidor de alimento brasileiro, principalmente de processado. Os chineses são traders bem habilidosos. Costumamos chamar
Hong Kong de Foz do Iguaçu do Oriente: o papel de ambas é muito semelhante. As mercadorias vendidas em Foz
do Iguaçu são consumidas no Paraguai e em outros lugares. A quantidade de proteína vendida para Hong Kong
é altamente desproporcional aos seus quatro milhões de
habitantes. Esse canal é chamado de cinza, muito assim
eufemisticamente, para levar produto para a China, que
controla absolutamente tudo.
De certa forma, isso diminui a visibilidade da dependência chinesa em relação às proteínas, mas também poderá criar certo desbalanceamento, como eventualmente
cria em alguns momentos no grão. Agora, a China passou
a importar milho, ainda muito timidamente, mas é uma
mudança. Ela sempre foi autossuficiente ou até um pouco
exportadora.
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Produção com
sustentabilidade
Luiz Lourenço
O Brasil resolveu bem o crescimento de produção agrícola
ao longo das últimas décadas. Mas não se pode esquecer que
o óleo de soja, até duas décadas, era racionado na prateleira.
Com relação a essa questão da continuidade da demanda global, o consumo de biocombustíveis terá impacto. Somos players do mercado de óleos e percebemos isso
com clareza.
Se há demanda, o negócio é produzir, não há outra maneira. A Argentina fala em 100 milhões de toneladas para a
próxima temporada. Somos muito maiores e não estamos
ainda muito além de 150 milhões de toneladas. Temos, na
verdade, um caminho importante para frente.
Nesse contexto de população e renda crescente colocado pela FAO, a responsabilidade brasileira é a maior de
todas. Do ponto de vista da disponibilidade, de onde plantar e colher, e no aspecto da produtividade e da produção,
percebemos com clareza a vantagem comparativa do País.
A área de pastagens degradadas no País passa de 100
milhões de hectares. Isso é um potencial extraordinário
para aumentar a produção. Uma mudança de paradigma
no contexto deste 10º CBA, a de transformar as terras de
baixa produtividade na pecuária, com a integração agricultura, pecuária e florestas. Desenvolver uma produção
com sustentabilidade.
Desde 2009, foi estabelecido o Programa Agricultura
de Baixo Carbono (ABC), como instrumento de financiamento de longo prazo, com juros menores e carência de
pagamento. A grande dificuldade é convencer o pecuarista
a ser produtor de grãos, ou vice-versa.
O pecuarista, como normalmente é refratário a investimento e às tecnologias novas, degrada lentamente o solo.
No Paraná, tínhamos uma floresta maravilhosa e hoje temos uma pastagem com 0,6 unidades animal por hectare.
Temos uma possibilidade espetacular para avançar quinze
milhões de hectares.
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escolar. Depois, mudou os seus negócios para a área de
consumo.
Sou otimista na questão da indústria de transformação
ligada à questão do consumo. Primeiro, pelo fato de ser
beneficiada com os investimentos em biotecnologia. Segundo, pela oferta diversificada de alimentos.
Fomos pioneiros no lançamento das barras de cereais,
de produtos com as castanhas do Pará e das castanhas nas
barras dos cereais Nutri. Muitas comunidades da Amazônia são beneficiadas.
A indústria de alimentação no Brasil poderá ainda ser
beneficiada pela simplificação e redução da complexidade das normas, dos regulamentos e da fiscalização. Muitas delas são ideológicas. A questão da rotulagem e a da
aprovação do produto, por exemplo, geram complexidade
e trazem custos para toda a cadeia.
Existe um grande potencial para segmentação dos
consumidores. Temos experiências positivas na classe C,
para a qual lançamos produtos com portabilidade, com
características saudáveis. A resposta foi pronta. Através da
internet, com a capacidade de articulação e a mobilidade
de informação, conseguimos ter uma necessidade prontamente atendida para os consumidores.
Vejo gargalos na questão tributária. Como indústrias
de alimentos, quando temos um produto muito próximo
a vencer, a decisão de destruir ou recuperar passa pelo Imposto de Renda. Se fizermos a doação, pagamos o Imposto
de Renda. Isso é um absurdo. Deixamos de beneficiar em
muito as comunidades carentes próximas de nós. No contexto de todas as empresas brasileiras, o assunto é relevante quando se fala em solucionar o problema da fome.
Outro aspecto crítico está na área de distribuição. Essa
concentração das redes de varejo existentes no Brasil torna
custosas as atividades comerciais no ponto de venda.
Fundamentalmente, precisamos desenvolver a capacidade de diálogo intensamente para vencer as questões ideológicas que permeiam essa sociedade complexa.

Propostas
e soluções
Ingo Plöger

Segmentar
o consumo
João Guilherme Brenner
Darei uma visão da indústria de transformação de alimentos no Brasil. A Nutrimental é uma indústria brasileira, de 40 anos. Foi pioneira no mercado de merenda

Gostaria de ressaltar alguns aspectos. O Fay colocou
que podemos ter contribuição, soluções empresariais se
participarmos da produção em outros países. O Dallari
comentou os esforços que se fazem necessários na cadeia
produtiva junto à parte social. O Luiz Lourenço apontou
a tecnologia como exemplo para reduzir os custos dentro
da porteira. O João Guilherme mencionou as soluções,
inclusive na parte social, se soubermos modificar as regras do jogo.
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Agronegócio
e Sociedade
Moderador: William Waack
Bob Costa, sócio-diretor da Nova S/B.
José Luiz Tejon, diretor do Núcleo de Agronegócio da ESPM.
Luiz Marcos Suplicy Hafers, presidente da Jamaica
Agropecuária, Serviços e Administração.
Roberto Araújo, gerente de Comunicação de Marketing para América Latina da Basf.
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William Waack
A relação entre a sociedade brasileira e o agronegócio é
uma das grandes discussões, cuja importância não é necessária reiterar. No Brasil, a sociedade, no sentido mais amplo, e
a economia, no círculo mais focado, são completamente dependentes do chamado agribusiness. Deveria ser óbvia essa
percepção, bastaria olhar os números.
Existe o fazendeiro que ganha dinheiro no agribusiness,
não arrebenta a natureza e arranja comida para as pessoas.
Também não atrapalha a agricultura familiar. Mas precisa
explicar isso até com certa cautela do ponto de vista de um
profissional de comunicações. Por qual motivo?

Roberto Araújo
Se há dificuldade em falar como agricultor, quando se
trata de produtor de defensivos agrícolas, o vulgo agrotóxico,
é mais difícil ainda: pesa a acusação de envenenar a comida.
Trabalho na Basf, com negócios nessa área.
No começo do ano, desenvolvemos um vídeo para homenagear o agricultor brasileiro. Coletamos dados tangíveis e
fizemos comparações didáticas. Mostramos com animação a
evolução e a vocação brasileira na agricultura. Está no youtube. O nome é Planeta Faminto.
Acreditamos na ajuda do Brasil para alimentar o mundo
e, ao mesmo tempo, preservar as suas florestas. Na Basf, estamos focados em fazer um trabalho de reposicionamento de
imagem, de branding position no mercado.
Dentro da filosofia e da estratégia de trabalho da organização, a agricultura é parte do seu DNA. Procuramos trabalhar e pensar com o chapéu de agricultor. Desenvolvemos
vídeos semelhantes em outros países, mas nenhum teve sucesso tão forte como no Brasil.

Moderador
O trabalho de divulgação foi feito em vários países do
mundo, sendo o maior sucesso no Brasil. Então, a pergunta
inicial está equivocada: do fazendeiro, integrante do agribusiness, ter de pedir desculpas quando se apresenta a uma sociedade, por não desfrutar de uma imagem correspondente a
sua importância? Não foi sentido esse problema.

Roberto Araújo
Tivemos um resultado muito positivo. O vídeo recebeu
mais de 265 mil visitas. Aplicamos esse material em outros
veículos, não só através da mídia social, mas na TV TAM e
em cinemas. Essas mídias também apresentam nível de retenção. A campanha atinge a quase 2,5 milhões de pessoas.
Há um dado interessante: no próprio youtube, cerca de
90 pessoas colocaram o sinal negativo, diante de um público
apoiador muito maior, que acredita no agronegócio. Recebemos muitos elogios.
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Moderador
O agribusiness sofre de uma questão de imagem ou sofre
de um déficit de imagem?

Bob Costa
A sua pergunta, na verdade, foi a provocação feita há um
ano e meio, quando a Nova S/B entrou na concorrência para
desenvolver a campanha Sou Agro. Era exatamente essa a questão: os agentes da cadeia do agronegócio podem ter algum tipo
de conexão com a sociedade? Como trabalharemos com isso?
Na última grande pesquisa feita com o universo dos brasileiros havia a pergunta: quais os pontos importantes do dia a
dia para a sociedade brasileira? A resposta serve para o governo priorizar as políticas públicas. Então, apareceram: violência,
obviamente, em primeiro lugar, 87%; o desemprego, 75%; qualidade do sistema público de educação, 58%; remédios, 37%.
Perguntamos os pontos importantes para o Brasil enfrentar. Em primeiro lugar, a fome, 84%; corrupção, 72%; desemprego, 68%; apoio à infância, 58%; sonegação de impostos;
crise na economia etc.
Outra pergunta era de como tornar o mundo melhor. Primeiro lugar, a segurança, depois paz mundial e amor ao próximo. Para o enfrentamento das situações: união dos Estados
(28%); oportunidade de emprego (25%), educação (18%) etc.

Moderador
Até agora ninguém falou de comida.

Bob Costa
Exatamente. Tentamos entender essa questão específica
do agronegócio. Em primeiro lugar, apareceu a preocupação
com o consumo de água, e depois veio o desmatamento de
florestas para a atividade econômica. Forçamos um pouco e
apareceu a questão da gordura e do açúcar na alimentação.
Fomos, então, adiante para chegar nessa conectividade do
setor com a sociedade brasileira. Perguntamos sobre alguns
produtos no dia a dia na vida das pessoas. De onde vêm: indústria, serviço ou campo?
Do campo mesmo, a população brasileira identifica a verdura e a fruta. Só 4% associaram a cachaça com o campo. No
leite em caixinha, 37%: a grande maioria liga com a indústria.

Moderador
A conexão é com a ignorância ou a imagem?

Bob Costa
Na medida em que a sociedade não vê o agronegócio enquanto importância e presença, uma percepção transmitida
assume outra dimensão: a questão ambiental assume.
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William Waack.

Bob Costa

Naqueles trabalhos com a discussão sobre percepção e
imagem, apareciam os e-mails: não imprima, esse papel destrói as florestas. É uma percepção equivocada da população,
com relação à conectividade do setor no dia a dia e com a
vida deles. Prevalece uma agenda criada por outras variáveis.

Moderador
O problema de imagem no agribusiness parece um problema de ignorância. Temos um déficit monumental de
conhecimento nos assuntos mais óbvios. Na televisão, por
exemplo, jamais podermos usar obeso no lugar de gordo.

José Luiz Tejon Megido
No CBA do ano passado, debatemos a percepção do brasileiro com o agronegócio. Por sugestão de um dos debatedores, Hiran Castello Branco, a Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM) realizou uma pesquisa exploratória na
cidade de São Paulo.
Fizemos uma quali (reunião de grupo sem saber o assunto, conduzida por uma psicóloga). As pessoas são selecionadas sob alguns filtros: de que fossem absolutamente
leigas com relação ao agronegócio e pertencentes à nova
classe média C brasileira, representante de cerca de 100 milhões de brasileiros.
Também foi feita outra quanti, com 80 casos da classe
AAA, de alta renda.
Essa classe C brasileira deseja progresso, êxito e crescimento. É como as palavras do Joãozinho Trinta: “quem gosta
de miséria é intelectual”. Neste mundo novo e recente, existe
o teen power, mais difícil de ser manipulado e conectado com
as novidades. Ele define o agronegócio como aquilo que sai
do campo, para ser processado, industrializado e trabalhado.
Há uma associação de aspiração e um reconhecimento da existência do interior brasileiro para o qual dá para

José Luiz Tejon

voltar, é outro interior. Existe o contraste. Para a agricultura ainda ocorre a menção de Jeca Tatu, mas, rapidamente,
vem a complementação: “depende da agricultura: se é de
humildes ou de tecnologia”.
Na pesquisa, a imagem do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é muito ruim. O pessoal diz: “É um
bando de cara esperto”. Aquela imagem transmitida pela
mídia da invasão nos laranjais da Cutrale está na mente
desse pessoal. Tive uma surpresa positiva.
E na quanti pessoal mais bem informado, mas sem ligação com agronegócio, existem assertivas de que a inflação
brasileira se beneficia com o baixo custo do alimento, e sem
o agronegócio estaríamos desamparados, do ponto de vista
de balanço e pagamento.
Existem os dark sides, um universo ainda sem identificação. Quanto à sustentabilidade adequada para o agricultor, com relação ao defensivo agrícola, existem curiosidades na classe C: “a planta precisa de remédio, senão a
praga come. Às vezes jogam veneno demais, para as plantas
ficarem bonitas”.
Existe a necessidade de calibrar essa pesquisa exploratória com mais profundidade. Recomendaria às nossas lideranças o risco de seguirmos com alguma conclusão equivocada. Aquilo que a gente tinha na cabeça, há dois anos,
talvez não sirva mais agora.
A classe C brasileira mudou violentamente. Há também
uma classe média agrícola, que mudou violentamente. Essas novas classes agrícolas e de emergentes urbanos carecem de uma aproximação maior. Esse trabalho necessita
ser concluído em outras capitais brasileiras.

Moderador
Existe essa surpresa positiva quando considera a postura desses novos integrantes da classe média em relação ao
agribusiness?
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Luiz Marcos Suplicy Hafers
Discordo. Sou só fazendeiro, vivo na roça e conheço pau
de guatambu para fazer cabo de enxada. Temos problema
grave de imagem. A culpa é nossa. Essas estatísticas não me
convencem. Na hora de achar se é bom ou ruim, somos ruins.
Existe, também, na intelectualidade, um ranço do
século XIX, de que a terra dá poder. Não mais. O poder
passou para o saber. Estamos numa fase de transição. Os
fazendeiros não conseguem comunicar. E pior, como fazemos excelente serviço, dobramos a produtividade, temos
responsabilidade ambiental e social, resolvemos o balanço
de pagamento, achávamos que seríamos aplaudidos. Mas
acham que somos latifundiários, barões e caloteiros.
Os fazendeiros, empresários e líderes precisam entender que na democracia, para pressionar o Executivo e o
Legislativo, a opinião pública é o último juiz. A maneira
de atingir a opinião pública é a imprensa, principalmente,
dizendo o que eles querem saber, e não o que queremos
dizer. Então, vamos ao debate, à exposição e ao risco.

Roberto Araújo
A colonização do Brasil começa com a divisão das capitanias hereditárias e depois com a formação dos latifúndios. A imagem arraigada a questões históricas ainda
é muito forte. Precisamos vincular a imagem do agricultor
moderno, que evoluiu, tem a mente empresarial e promove
o desenvolvimento socioeconômico.
O nosso meio possui um aspecto técnico muito grande,
difícil de ser assimilado e despertar o interesse do público urbano, que conhece pouco sobre a produção agrícola. A escolha da compra está muito baseada em critérios
mais emocionais que racionais. A agricultura é criticada
em razão do uso de fertilizantes artificiais e preventivo de
defensivos. Os consumidores desconhecem que o alimento
precisa da produção técnica.
Falamos em números com relação a produzir mais e utilizar menos água e terra, para mostrar que a rentabilidade da
agricultura é obtida através do cuidado com o meio ambiente e o atendimento das expectativas da sociedade.
As pessoas compram e reconhecem o produto orgânico no
supermercado por causa do selo, mas na verdade elas adquirem
produto hidropônico: não sabem a diferença entre um e outro.
Existem aspectos para serem trabalhados e serem esclarecidos. A
sociedade precisa ter o poder de escolha e acesso à informação.
A questão da comunicação é trabalhar, realmente, de maneira criativa, emotiva e esclarecedora, mas os números devem estar presentes.

José Luiz Tejon Megido
Falamos para os consumidores classe C. A tecnologia
pode dar a sensação de que fazer comida é apertar botão.
O interessante é mostrar esse cidadão da nova classe média
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agrícola brasileira, pioneiro desbravador. Norman Borlaug
disse que se o Brasil aprendesse a administrar terra ruim seria
a maior potência agrícola do planeta.
Precisamos ter sentimento. O café colombiano é visto
como o melhor café do mundo, apresentado pelo personagem de Juan Valdez e uma mula. Ter o cuidado do ponto de
vista do diálogo com a sociedade urbana, em mostrar carinho, generosidade e sentimento.

Moderador
Há uma percepção social de que economia e ecologia não
combinam. Alguém perde nesse caso?

Luiz Marcos Suplicy Hafers
Não existe antagonismo entre a boa agricultura e a parte econômica. Há radicalismos dos dois lados em relação à
causa da sustentabilidade. O radical vive do problema, mas
queremos a solução.
Se não tivesse uma emoção com a agricultura, tinha vendido as fazendas há muito tempo, aplicado dinheiro e morrido de tédio. Tenho gosto, orgulho e prazer na agricultura.
A minha fazenda possui defeitos. Cortei um eucalipto de
28 metros do rio. Um fiscal veio repreender. Mas faço conservação de solo e possuo área de preservação. Não podemos
mexer em emoção com números. É perguntar para a moça:
Quanto vale o seu namorado?
Agricultura vai além da economia, dos números e dos estudos. É mais do que um meio de vida.

Bob Costa
A agenda da sociedade está em profunda e rápida transformação. No enfrentamento da percepção do agronegócio,
não reagimos a essa mudança. Ficamos reféns do sucesso
conseguido pelo agronegócio no Brasil, do tamanho que ele
representa no dia a dia.
Como a questão ambiental é de antagonismo, os embates
por conta da discussão do Código Florestal acirraram essas
divergências e percepções.
Sobra a parte emocional. Agronegócio pode dar a sensação de uma associação direta com o dinheiro e o lucro. Isso
contamina o processo de percepção de grandes fazendas e a
herança do latifúndio. Fica fora a relação com a tecnologia.
Não conseguimos fazer, com a competência necessária, o
link de percepções da sociedade com o agronegócio. A campanha do Sou Agro tenta estabelecer essa emoção e fazer a
reconexão entre um e outro.

Moderador
O agribusiness conseguirá o reconhecimento do seu trabalho pela sociedade, uma vez que os insumos utilizados serão cada vez mais escassos na cidade: água e terra?
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Luiz Marcos
Suplicy Hafers
Recomendo um livro que a
FAO (Órgão das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação)
encomendou, em 1972, chamado Limites para o Crescimento. A
previsão era de que o mundo ia
acabar, mas não acabou.
O problema de água é grave
nos países do Oriente Médio,
mas não é no Brasil. A responsabilidade pela sujeira da água não
é da agricultura, mas dos esgotos das cidades.
Para sustentar uma tese emocional, os números precisam
estar corretos, mas a percepção
não é boa. Tenho convicções e
não conveniências, como os lavradores: produzimos, gastamos
e melhoramos a produtividade
nos últimos 15 anos.
Fazemos palestras pelo Brasil inteiro. Quando a plateia não
é da agricultura, aparece a pergunta: o latifúndio, caloteiro e
depredador ambientalista. Um
dia perguntei ao meu neto: “você
fala que o seu avô é fazendeiro?”
Ele disse: “Deus me livre”.

Moderador

Luiz Suplicy Hafers

O raciocínio estratégico
de uma campanha muda se o
público gosta ou não gosta de
você. O resultado também se dirigido para um público que tem
aspiração positiva em relação a
você. A ferramenta da pesquisa
automática, dinâmica e perene
é vital. A sociedade muda em
alta velocidade. Uma novela, na
circunstância X ou Y, altera percepções e sentimentos.
Em 25 de julho é comemorado o Dia do Agricultor. Como
as coisas também progridem e
evoluem. Um marco histórico importante, essa campanha
Sou Agro não é simplesmente
o fim, mas só um começo para
ser aprimorado, como é a campanha de todas as corporações.

Bob Costa

Roberto Araújo

Se a imagem do agribusiness e do fazendeiro é negativa,
quem é o responsável por isso?

José Luiz Tejon Megido
Queria me ater à proposta de falar com a sociedade brasileira votante, que decide voto. Não fazemos marketing sem
pesquisa. Então, investigar a alma inconsciente do cidadão votante. Isso era o debate e a conversa no CBA do ano passado.
A surpresa é essa identificação desta classe média brasileira ascendente com tudo que significa êxito: ganhar a
Copa e as Olimpíadas. O agronegócio para esse povo significa: sucesso, progresso e dinheiro. Não interessa o conflito,
mas, sim, ampliar, cada vez mais, a nova sociedade agrícola brasileira. Mas a pesquisa mostra mancha com relação à
sustentabilidade. Há o agricultor ambientalista e o depredador. Eles sentem esta relatividade. Isso deve ser combatido
de maneira segmentada.

Está correto quando se coloca o progresso e o sucesso como
partes da vontade de aspiração
da classe média brasileira. Na
verdade, os brasileiros querem
isso. Então, se há sucesso, efetivamente, no campo brasileiro,
precisamos fazer essa conexão.
Temos dois passos. O primeiro é reforçar as percepções
sobre a importância do campo
no Brasil, para a vida das pessoas. O segundo é revigorar esses vínculos emocionais entre o campo e, fundamentalmente, o cotidiano urbano das
pessoas. A partir disso, criar uma agenda para alimentar
essa interação. A visão não deve ficar circunscrita territorialmente ao Brasil. Existem grupos nacionais presentes no
mundo inteiro. É de uma dimensão forte.
A campanha Sou Agro mostra fortemente a capacidade
de gerar autoestima em vários dos segmentos, em que eles
são multiplicadores de uma estratégia que não se encerra
nessa campanha.
O portal Sou Agro tem batido recordes fantásticos. Estamos com mais de 50 mil visitas por dia. É uma dimensão bastante significativa. A melhor manifestação a favor
da campanha foi o pedido do deputado Ivan Valente, do
PSOL, no Congresso Nacional, para tirar a campanha do
ar, no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), sob a alegação de que ela consegue vender
uma imagem de bom-moço.
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Agronegócio
e governo
Moderador: William Waack
João de Almeida Sampaio Filho: sócio-diretor da Interlatex Agro Industrial.
Osmar Dias: vice-presidente de Agronegócios e Micro
e Pequenas Empresas do Banco do Brasil.
Roberto Rodrigues: coordenador do Centro de
Agronegócio da Fundação Getulio Vargas.
Yoshiaki Nakano: Escola de Economia de São Paulo da FGV.
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William Waack

Teremos de dar resposta a essa
demanda global.
Existe todo um processo
estratégico ligado à questão da
renda do produtor rural, à logística e infraestrutura, à defesa sanitária, a acordo comercial
etc. O trabalho envolve Parlamento, Ministérios, Banco do
Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e outros mais.

É possível falar de uma
relação normal entre um setor
de atividade econômica tão
importante como o agribusiness e
o governo brasileiro?

Roberto Rodrigues
É mais fácil a relação
do agro com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) que
com o governo. Isso dá margem
para especulação com a questão
João Sampaio
de liderança.
Olhamos para o mundo
todo e não vemos nenhum líder
importante. A Europa ressente-se da falta de um líder. O Japão
muda com frequência de primeiro-ministro. A China, Índia
e Rússia poderiam participar
desse processo, mas enfrentam
problemas internos. Nem mais a
Organização das Nações Unidas
(ONU) consegue atrair a atenção, e o mundo vai à matroca.
Boa parte desse fato se deve
exatamente à globalização da
economia, que leva a liderança
para a área financeira. Então,
Osmar Dias
não há mais líder, nem nacionalista, nem imperialista, como já
houve no passado. Além de liderança, precisamos de um projeto de interesse global, que
englobe as nações.
Um projeto natural para o mundo inteiro é a segurança alimentar e energética com sustentabilidade. O G-20,
a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a ONU
falam sobre isso o tempo inteiro. O Brasil já fez boa parte dessa lição de casa. Na área tecnológica, discutimos os
avanços feitos pelos órgãos de pesquisas brasileiros, liderados pela Embrapa, pelo Instituto Agronômico, Instituto
Biológico e pelas Universidades de São Paulo, do Paraná,
de Minas Gerais, dentre outros. Portanto, o Brasil, com
parceiros como o Mercosul, poderia ser o condutor de um
projeto dessa natureza.
Então, a resposta para a pergunta depende de uma visão
de liderança do Estado brasileiro. O governo precisa ter a
clareza das expectativas do mundo para com o País. Para
que a oferta mundial de alimentos cresça 20% em dez anos,
como prevê a Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil terá de crescer 40%.

Moderador
É difícil dialogar com o
governo, desconhecedor
do seu papel, sem estratégias estabelecidas e entendimento do mundo?

Osmar Dias
Sempre fiquei inconformado
com os comentários críticos a
respeito da classe política, como
se todos os políticos fossem desonestos ou se todo desonesto
fosse político. Não é assim.
No lançamento do Plano
Agrícola e Pecuário da Safra
2011/12, em Ribeirão Preto, a
presidenta Dilma disse: “o Brasil
é uma potência agrícola”. Temos
de ser também uma potência
ambiental. Durante anos, os governos construíram com sucesso esse modelo de agricultura,
mas que ainda está aquém do seu potencial.
No Senado Federal, apresentei uma emenda constitucional para igualar os direitos do trabalhador rural com o
urbano. O resultado foi mais de 500 mil carteiras assinadas
no campo, em função da pacificação das relações entre o empregador e o empregado.
Para alcançar essa liderança mundial, precisamos ter
em mente que se trata de um negócio de sustentação da
economia brasileira. Se tivermos problemas com a agricultura familiar neste país, as repercussões sociais serão enormes. Então, é preciso valorizar aquilo feito pelos governos
que se sucederam, mas não deixar esse momento da história passar.

Moderador
Esta é uma oportunidade, diante da crise mundial, para o
Brasil assumir um papel, se soubéssemos qual papel seria esse?
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João de Almeida Sampaio Filho
Precisamos fazer uma regressão: talvez o último presidente agrícola que o Brasil teve foi Getulio Vargas. O presidente
Juscelino Kubitschek tinha como estratégia ganhar eleição.
O seu eleitor era urbano. Os próximos governantes tiveram
como estratégia política o voto.
O setor rural necessita ter uma ação para transformar as
suas aspirações em estratégia política. O dirigente toma a decisão de prestigiar ou não o setor, muitas vezes, em função se isso
renderá voto. É imediatista mesmo. Temos eleição a cada dois
anos. Isso turva a visão dos governos de uma maneira geral.
Nos vários Estados brasileiros, deixamos de eleger gente comprometida com o agronegócio. Temos esse problema.
Falamos e não participamos da ação política. Com isso, ficamos reféns dessa situação. O governo realmente não tem
estratégia. Quando vamos discuti-la no horizonte de médio
e longo prazo, muitas vezes colide frontalmente com os interesses eleitorais.

Moderador
Em que medida esses fatores se compõem no sentido de
obrigar alguém a definir alguma coisa?

Yoshiaki Nakano
Já tivemos projeto nacional, formulado, de início, nos
anos 20, e a partir dos anos 30. Os documentos do governo e
os discursos do presidente mostram que tínhamos um objetivo claro, de crescer rapidamente.
Depois da crise de 30, a decisão tomada foi no sentido de
crescer através da industrialização. Cometemos erros nesse
processo. A indústria virou prioridade, e a agricultura foi fortemente prejudicada. Ela financiou a indústria.
A partir do fim dos anos 70, com a crise da dívida, perdemos completamente o projeto nacional. O modelo de integrar o Brasil à economia global, junto com o pensamento
mais liberal, predominou durante esse período. A conclusão básica era: deixa o mercado resolver. O governo faz o
mínimo possível. Um grande erro. Daí, a total ausência de
um pensamento mais estratégico. Isso não quer dizer maior
intervenção do Estado. Ao contrário, planejar a retirada
do Estado indevido, que impõe enorme custo sobre o setor produtivo. Sem plano, estamos perdidos e não sabemos
para onde ir.
Nesse momento de crise, seria importante repensar um
projeto nacional. Necessitamos entender o contexto presente
hoje. O mundo muda rapidamente.
O crescimento da China e da Índia trouxe enorme benefício para o Brasil. Mesmo sem planejamento, a agricultura
brasileira virou uma das mais fortes do mundo. Se tivéssemos o mínimo de planejamento integrado, com logística,
infraestrutura, financiamento e comercialização, nós estaríamos mais na frente.
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Até recentemente, o Brasil tinha um grande componente de instabilidade política. A classe de renda mais baixa era
presa fácil de políticos populistas. Eles prometiam o paraíso
ou eram contra tudo. Muitos partidos foram montados em
cima desse jogo.
Hoje, temos a classe C, com a metade da população, que
em termos etários envelheceu e possui ativos. Com moradia e
eletrodomésticos, quase todos lutam para manter os padrões
de consumo adquiridos.
É uma classe conservadora, pragmática e realista, sem
aventuras e crença em promessas. Isso trará um novo componente para a política, que passa pelas contribuições da agricultura e da indústria para gerar emprego e renda. Aos poucos,
então, o horizonte político dos governos terá de ser esticado.
Mas com a falta de planejamento e estratégia, o governo virou
quase que um balcão de negócios, que atrai quem tira proveito
do governo. Os jovens talentos e as lideranças desaparecem.

Moderador
Que balcão de negócios é esse em que se transformou o
governo?

Osmar Dias
Saí do PSDB, porque assinei a favor da constituição de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a corrupção no governo. Não retirei a palavra e nem
a assinatura. Hoje, a oposição possui mais senadores que as
27 assinaturas necessárias para investigar a corrupção. Então,
por que não se chega a isso?
Há uma prática de proteção recíproca de quem tem algum problema. Se não tenho problema, posso assinar a CPI.
Gostaria que todos agissem dessa forma. Teríamos quantas
CPIs fossem necessárias para investigar se existe efetivamente
o balcão de negócios ou se é discurso da oposição. Se há uma
forma de desgaste para o governo, é o aparecimento diário de
denúncias na mídia.
Quando se joga um saco de penas da torre de uma igreja,
pode fazer todo esforço para catá-las, mas vai sobrar alguma.
Também para a pessoa atingida, é difícil recuperar a honra e
a moral. Se existem pessoas que não agem de forma correta
dentro do governo, cabe à presidente da República e aos órgãos
fiscalizadores e reguladores do Estado tomar as providências.

Moderador
Qual o impedimento, no fundo, para o governo entender
o que faz ou o que deveria fazer?

Roberto Rodrigues
Escrevi, há uns anos, um artigo intitulado: O futuro não
interessa aos mortos. Precisamos avançar com pressa. O Brasil
atrai capital internacional para o agro, seja na área de agroe-
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nergia, de florestas plantadas, de grãos e de carnes. Como temos terra e tecnologia, mas falta dinheiro, isso é interessante.
Aparece, então, a Advocacia-Geral da União (AGU) para
regulamentar e impedir a compra de terra por estrangeiro.
Pode comprar banco e empresa, mas terra não. Como se o estrangeiro pudesse comprar e levar terra do Brasil para o seu
país. A terra ficará e gerará renda aqui. Então, não é possível
criar restrições radicais. É preciso ter flexibilidade. No Código
Florestal, todos querem uma legislação clara, definida e sem
problema de interpretação, mas não se consegue ir para frente
nesse processo.
O Congresso possui parlamentares conhecedores da agricultura. A votação do Código Florestal na Câmara dos Deputados foi de 410 votos contra 63. Houve trabalho e discussão
dentro do Parlamento. É necessário estudar, entender, participar e decidir com bases sérias no processo.
Olhamos esse cenário de longo prazo com a segurança de
rumos positivos, mas não podemos esperar tanto tempo. Se a
ideia é o Brasil liderar um projeto de interesse global de economia verde, e podemos fazer isso, já temos meio caminho andado.

João de Almeida Sampaio Filho
Na eleição para a Presidência no ano passado, nenhum dos
candidatos se manifestou sobre o Código Florestal, por causa
dessa questão política do voto. Os votos do agro são dispersos.
O voto é urbano. No caso ambiental, o contrassenso: quem
degrada é o agro e não o urbano.
A discussão fica em torno da floresta, do plantio, da mata
ciliar etc. Não se trata da questão ambiental urbana, que deveria estar lá.
Existem outras prioridades antes de construir o trem-bala.
Passamos por cima de assuntos que não dão voto, como a produção de arroz. Com a carga tributária brasileira, o trator é
mais barato no Uruguai, onde não há nenhuma fábrica, que
no Rio Grande do Sul. O governo não mexe nisso, porque está
preocupado com o sujeito da cidade interessado em comprar
arroz barato. No caso do Código Florestal, como a ONG faz o
seu trânsito na população urbana, consequentemente, o governo fica refém.
A proibição da compra de terra por estrangeiros é uma
medida equivocada. É importante colocar regras factíveis e
sensatas. Os produtores brasileiros são grandes proprietários
de terra no Paraguai, na Bolívia e no Uruguai. Lá há regra e
aqui também deveria haver. A proibição, pura e simples, é um
absurdo e traz uma série de problemas relativos ao financiamento da agricultura pelas tradings.
Então, acho a discussão enviesada e um retrocesso. Como
começou errada já de cara, ela precisaria ser aberta à sociedade
e ao Congresso.

Moderador
Somos muito bons até a porteira da fazenda, mas claudicantes para frente. É o governo a quem devemos apontar o dedo?

Yoshiaki Nakano
O governo é uma resultante de um sistema político, e estamos em um momento de transição. Existe um fato político
novo: a emergência de pessoas com interesses comuns e mais
pragmáticas. Essa classe, no último processo eleitoral, sentiu
um vazio de debate.
O Estado brasileiro sai de um velho modelo e caminha
para algo novo e desconhecido. Essa classe trará mudança na
agenda política. Se os políticos, minimamente, não atenderem as suas demandas, terão dificuldades para ser eleitos ou
reeleitos. Então, está mudando a agenda política. O sistema
político brasileiro possui quase que um Estado estrangeiro
em relação aos interesses concretos e efetivos da população.
Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, por exemplo,
montaram uma história de baixo para cima, com mecanismos institucionais para a sociedade, em última instância,
controlar o governo.
A velha burocracia portuguesa, para manter o poder, se
aliava com alguém aqui dentro. Se o interesse era extrair e
transferir riqueza, não formava aliança com quem produz,
mas, sim, com as elites das regiões mais pobres não produtoras. Monta-se um Estado competente para arrecadar. O empresário sabe o funcionamento do fisco. Pode colocar meta,
e eles arrecadam.
Como é que isso transparece? O presidente é eleito, e no
Congresso Nacional há uma base aliada composta de parlamentares que não são representantes de regiões produtoras
agrícolas e industriais, nem da nova classe C. Fundamentalmente, são políticos das regiões mais pobres, que vivem
de transferência do Estado: no Fundo de Participação de
Estados e Municípios, o Sudeste contribui com 2/3 dos recursos, sendo que em grande parte dos Estados no Norte e
Nordeste as transferências representam 80% da receita. Essa
aliança se cristaliza e permanece eternamente, porque falta no Congresso uma representação política proporcional:
uma pessoa residente em Roraima vale 20 vezes um paulista, em termos de voto.
A crise sucessiva do governo é entre o Executivo, eleito pelo voto direto, com vontade de levar benefícios para o
povo, e essa classe controladora da burocracia e o Congresso.

Osmar Dias
No governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga
tributária em relação ao PIB passou de 24% para 32%. Na
gestão do Lula foi para 40%. Cada ano, a carga tributária
subiu em 1%.
Não houve mudança de comportamento de um governo
em relação ao outro. A carga tributária cresce na mesma proporção das despesas correntes do governo.
Em relação à falta de planejamento, o cidadão pensa assim: por que é que o governo não escolhe pessoas com conhecimento técnico? Isso tornaria o governo menos suscetível a
ataques partidários, que levam, muitas vezes, a favorecimen-
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tos, à corrupção e a denúncias.
Também acredito que a profissionalização do governo levaria à
maior eficiência no exercício da
sua responsabilidade.
A avicultura brasileira é uma
cadeia de muita importância
econômica e social, mas, com
o sistema sanitário existente no
País, está exposta a riscos. Se
ocorrer uma doença epidêmica,
teremos prejuízo irrecuperável.
Falta estrutura agronômica e
veterinária nas fronteiras dos
Estados com outros países. Por
falta de planejamento e de conhecimento, o responsável pelo
orçamento da União não reserva
recursos para essa prioridade.
Nos fertilizantes, mais de
90% do potássio usado no Brasil
são importados, principalmente
do Canadá. Mas temos potássio.
É preciso decisão política e o envolvimento dos órgãos de governo para resolver este problema,
que também serve para os outros
nutrientes.

Por outro lado, estamos com
a política cambial às avessas,
com a tendência permanente de
o real apreciar. A carga tributária está extremamente elevada,
os juros são os mais altos do
mundo, e, além disso, o custo
Brasil. O empresário vai para
fora ou restringe algumas atividades. Imagine o agricultor
montar uma empresa industrial
para processar seus produtos e
cumprir a legislação? Precisará
de um departamento enorme,
com o custo muito alto. Então
ele não é estimulado, mas, sim,
penalizado, com perda de competitividade.

Roberto Rodrigues

Moderador
A percepção da sociedade é a
de que as legislações favorecem
os endividados do setor do agribusiness?

Osmar Dias

Moderador
Não deveríamos incentivar
estratégias verticais e não horizontais para o agronegócio processar e agregar valor aos seus
produtos?
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Yoshiaki Nakano

Yoshiaki Nakano
Essa ideia é estratégica a qualquer país com objetivo de
realmente crescer. Veja a China e a Índia, no caso do minério
de ferro. Eles proíbem a exportação. A China tributa a
exportação de aço, porque prefere exportar máquinas, equipamentos e automóveis. Infelizmente, fazemos o contrário.
Éramos produtores e industrializávamos uma série de produtos agrícolas que foram para a Argentina e a China. A tributação e a burocracia são excessivas. É praticamente impossível cumprir a legislação: o próprio Estado não diz como é
que deve ser feito.
Tinha uma pequena propriedade, e a lei exigia a medição
georreferenciada. O profissional contratado, um engenheiro
agrimensor da aeronáutica, levou dois anos e meio para fazer
o trabalho. Como não havia na região, o ponto de georreferenciamento teve de ser puxado a quase 200 quilômetros, de
São José dos Campos.

Recebi a comissão de endividamento da Câmara dos
Deputados. A dívida do setor
agrícola brasileiro é R$ 114
bilhões. Não há governo em
condições de fazer uma negociação dessa dimensão. Se expurgar as parcelas pagas nas
renegociações de dívida ou dos financiamentos de investimento de médio e longo prazo, não sobram 10% disso.
É preciso separar a dívida da inadimplência do agricultor
que está com dificuldade de pagar. Veremos uma quantia
bem menor à divulgada pela mídia. Agora, isso tem sido
um dos motivos pelos quais a sociedade urbana, muitas
vezes, pega um pouco de implicância do setor do agronegócio.
Quando saí candidato, aliado com o PT, algumas lideranças do agronegócio disseram: Agora ficou mais difícil
apoiar o Osmar. Passei a vida inteira em defesa da agricultura e, de repente, uma aliança para disputar uma eleição
mudará os princípios que sempre defendi? A minha crítica
é com a falta de planejamento, para o qual estou à disposição para fazer.

Moderador
A começar pelo Brasil, faltam estadistas?
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Roberto Rodrigues
Nos últimos 20 anos, no Brasil, os grãos cresceram 30% em
área plantada e a produção cresceu 179%. Por detrás desse desempenho impressionante, há uma coisa que ninguém fala. Se
continuássemos com a mesma produtividade, seriam necessários mais 53 milhões de hectares sobre os atuais 49 milhões cultivados com grãos. Portanto, temos a base singular para avançar
planetariamente com a tecnologia agrícola tropical vitoriosa. Falta enxergar isso. Há um gigantesco papel oferecido ao Brasil pelo
mundo. Então, falta estadista neste país, com uma visão ampla
que nos permita avançar na direção sinalizada pelo planeta.

Moderador
Ouvi a sua frase: “Nada de bom está sendo feito”.

Osmar Dias
O Pronaf aplicou em 2010 quase R$ 11 bilhões para agricultores. Isso tem ajudado a retirar 4,8 milhões de pessoas
da miséria no campo. Junto com os programas de combate à
pobreza, 28 milhões de pessoas ascenderam de classe. Como
ganhou um mercado consumidor que não tinha, o agronegócio foi beneficiado justamente durante a crise.
À disposição dos agricultores do Brasil, existe o programa
de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), com taxa de juros
de 5,5%, oito anos de prazo e três de carência para reforma
de pastagens degradadas. Quando se trata de floresta, o prazo
vai de 12 a 15 anos, com oito anos de carência. É um crédito
barato e em boas condições de oferta.

Yoshiaki Nakano
Não engrosso aqueles que condenam, por exemplo, a
Constituição de 88, com seu lado positivo de fazer praticamente uma revolução social neste país, com a incorporação e
distribuição de riqueza e renda.
Apesar de realmente ter ocorrido um grande avanço, isso
foi feito de forma a gerar enormes problemas. O perfil do
gasto mostra aumento significativo da despesa em relação
ao PIB, à assistência e previdência. Tivemos outro fenômeno
com a redução da taxa de natalidade nos anos 70. Isto refletiu
a partir de 2004, com a entrada de menor número absoluto
de jovens no mercado de trabalho.
Os programas sociais do governo de transferência de renda e a mudança do mercado de trabalho constituem o Brasil de hoje, que gera dinamismo no mercado doméstico. É o
trunfo do País. A expansão de crédito, a geração de emprego,
com aumento de salário, porque a mão-de-obra se escasseou,
principalmente na base, trarão inevitavelmente uma grande
mudança tecnológica. Muitos setores pensarão em termos de
produtividade com a subida do salário.
Mas não estamos com visão suficientemente estratégica
para sustentar um crescimento acelerado para as próximas
décadas. É isso que precisamos. A política monetária está
errada, com juros e o câmbio fora do lugar. O governo expande o gasto corrente acima da receita corrente. Falta um
plano de logística para o País dos próximos 20 a 30 anos, com
conhecimento de onde virão os recursos para investir. Em
2010, investimos apenas 18,4% do PIB. O governo não poupa
nada. Os países emergentes estão com taxa de investimento
na média de 25% a 28%.
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Homenagem à
Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp)
Antonio Roque Dechen
A Fapesp é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do País. Vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do
Governo do Estado de São Paulo, possui autonomia garantida por lei. Seu orçamento anual corresponde a 1% do total
da receita tributária do Estado.
Prevista já na Constituição Estadual de 1947, a Fapesp só
foi formalmente implantada em 1960, por iniciativa e visão
de futuro do então governador Carvalho Pinto. Apoia a pesquisa científica e tecnológica, por meio de bolsas e auxílios
às pesquisas, contemplando todas as áreas do conhecimento.
Os seus programas especiais objetivam induzir o desenvolvimento de pesquisas que promovam o avanço da fronteira
do conhecimento e respondam às demandas do sistema de
ciência e tecnologia do Estado e do País.
As ações da Fapesp voltadas ao agronegócio envolvem
a formação e capacitação de recursos humanos de apoio: à
pesquisa, com bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado, a projetos temáticos, ao programa de equipamentos
multiusuários, à realização de eventos, ao projeto genoma
dos citros, da cana, do boi, aos programas de pesquisas em
caracterização, conservação, recuperação e uso sustentável da
biodiversidade do Estado de São Paulo.
Existem ainda os Programas Fapesp de pesquisas em bioenergia, mudanças climáticas globais, de políticas públicas e
de centros de pesquisas, inovação e difusão.
A Fapesp e o agronegócio sempre estiveram muito próximos, sendo o seu primeiro diretor científico o engenheiro agrônomo Warwick Estevam Kerr e um dos seus primeiros projetos
aprovados o de controle do cancro cítrico, apresentado pela
Dra. Vitória Rosset, à época diretora do Instituto Biológico.
A existência da Fapesp está relacionada aos anos em que
a agricultura paulista e, por consequência, a brasileira mais
se desenvolveram. Suas ações efetivas apoiam projetos para a
melhoria da produtividade de soja, milho, cana, citros, hortaliças e flores.
O reconhecimento internacional do agronegócio nos
permite afirmar que os apoios concedidos pela Fapesp foram
revertidos e multiplicados em prol da qualidade de vida da
população e da sustentabilidade do Brasil. A Fapesp, sob a
presidência do professor Celso Lafer, preserva os ideais e a
visão de Carvalho Pinto, como uma instituição exemplar e de
vanguarda no apoio à pesquisa no Brasil.

Antonio Roque Dechen, Carlo Lovatelli e Celso Lafer

Celso Lafer

Celso Lafer
As minhas primeiras palavras são de agradecimento à
Abag e ao professor Roque, que descreveu e conhece tão bem
as atividades da Fapesp. O agronegócio brasileiro incorporou
o valor agregado do conhecimento. A Fapesp se dedica desde
o início aos problemas técnicos e científicos ligados ao setor.
O governador Carvalho Pinto, nos diversos documentos da
institucionalização da Fapesp, manifestava a sua expectativa de a entidade corresponder com essas aspirações voltadas
para lidar com problemas da agricultura do Estado de São
Paulo. Esta era uma das suas menções específicas. Nesse sentido, temos procurado corresponder a esta missão.
Em 2010, a Fapesp desembolsou R$ 780 milhões para
apoio a projetos de pesquisa científica e tecnológica em todas
as áreas, sendo R$ 72 milhões para as ciências agrárias. Pelos seus estatutos, que o governador Carvalho Pinto ajudou
a preparar, não há diferença entre ciência pura e aplicada, há
um inter-relacionamento.
Tenho muita satisfação de receber, em nome da Fapesp, o
reconhecimento da Abag, com a convicção de termos pela frente novos caminhos para aprimorar a presença do agronegócio
na vida do País e das suas exportações, com o seu componente
de sustentabilidade dado pela inovação e pelo conhecimento.
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Prêmio Norman
Borlaug
Carlo Lovatelli
No ano passado, lançamos a láurea Norman Borlaug, o
pai da Revolução Verde, Prêmio Nobel da Paz em 1970, também conhecido como General da Paz, por ter evitado a morte
de milhões de pessoas em diversas partes do mundo.
O objetivo é dar o reconhecimento às personalidades que
se destacaram pelos serviços prestados nas áreas de pesquisa,
ensino e extensão das ciências agrárias e na sustentabilidade.
Agradecemos o decisivo e criterioso apoio despendido pelo
professor Roque Dechen e a esse nosso grande patrimônio
que é o Dr. Fernando Penteado Cardoso, que está distribuindo pela Fundação Agrisus um CD especial com as frases rigorosamente selecionadas de Norman Borlaug sobre as potencialidades da agricultura brasileira.

Ex-presidentes da Embrapa Silvio Crestana, Alberto Duque Portugal, Alysson Paolinelli, Presidente da Embrapa Pedro Arraes,
Presidente da Agrisus Fernando Penteado Cardoso, homenageado Eliseu Alves e Carlo Lovatelli (esquerda para direita)

Mestre de cerimônias
Convidamos Carlo Lovatelli, presidente da Abag, Fernando Penteado Cardoso, da Fundação Agrisus, Pedro Arraes, presidente da Embrapa, e os ex-presidentes da Embrapa, Alberto
Duque Portugal, ministro Alysson Paulinelli e Silvio Crestana,
para entregarem a láurea Norman Borlaug a Eliseu Alves.

Eliseu Roberto Alves de Andrade
Estou tremendamente emocionado. Agradeço a Deus por
ter me dado um coração suficientemente forte para suportar
e aguentar com grande alegria essa tamanha emoção. Essa
homenagem calou profundamente no meu coração. Considero a Abag um símbolo do agronegócio que vence dentro e
fora do Brasil.
Tenho um carinho muito especial pela Embrapa e para
com o pessoal que lá trabalha. Muitos deles estão nesta solenidade. Temos quatro presidentes da Embrapa vivos aqui. O
pessoal sempre diz: “uma vez presidente da Embrapa, sempre
presidente da Embrapa”. Na realidade, é um presidente da
Embrapa e três ex-presidentes da Embrapa.
O Allysson Paulinelli, que fez a Universidade Federal de Lavras, foi um grande ministro da Agricultura, tem muito a ver
com a história da Embrapa. Portugal e o Silvio Crestana foram
grandes presidentes da Embrapa e amigos. O Pedro repete a dose.
A Embrapa conseguiu ser vitoriosa, por causa do esforço
feito pela intuição do pessoal que a dirige, conduz a pesquisa,
mas também pelo agronegócio brasileiro. Sozinha, a Embrapa não teria condições de fazer o que fez.
Tenho me dedicado ao estudo da pobreza rural no Brasil.
O agronegócio bem-sucedido pode ajudar a pobreza rural.

Fernando Penteado Cardoso e Eliseu Alves

Existem métodos lógicos para isso. É preciso racionalidade e
aliança do governo brasileiro com o setor agrícola.
Também tenho um grande orgulho do sistema de extensão brasileiro e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), a qual eu presidi e
ajudei a desenvolver nesse projeto importante para o Brasil
de exportação de frutas.
A gratidão é uma coisa complicada de ser expressa com
palavras, mas o que é que eu posso fazer? Pedir a Deus que
abençoe a todos nós que estamos aqui.

Fernando Penteado Cardoso
Conheço o Eliseu desde 1970, quando a equipe de Alysson
Paulinelli resolveu reunir em uma única entidade as inúmeras
estações experimentais do Ministério da Agricultura, com a
criação da Embrapa. Eliseu foi o seu primeiro presidente. Sentia
a importância dessa iniciativa e frequentei e discuti na Embrapa
nascente o futuro da agricultura e da agronomia no País. Em
relação à pessoa do Eliseu, temos uma identificação muito peculiar: somos apaixonados pela agronomia e pela agricultura.
Muito obrigado a todos.
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Prêmio Personalidade
do Agronegócio Abag 2011
Carlo Lovatelli
As catedrais que marcam a sociedade muitas vezes são
construídas por pessoas pródigas, que por sabedoria se passam anônimas, como o resgate dessa ponte que liga ao passado, o presente e o futuro da entidade. Essa é a razão do
Prêmio Personalidade do Agronegócio de 2011.

Diretores da Abag Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Urbano
Ribeiral, Cristiano Walter Simon, ex-presidente da Abag Roberto
Rodrigues, Luiz Garcia e Carlo Lovatelli

Mestre de cerimônias
Convidamos o presidente da Abag, Sr. Carlo Lovatelli, o
Dr. Roberto Rodrigues, ex-presidente da Abag, e ainda os diretores da Abag, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Cristiano Walter Simon e Urbano Ribeiral, para fazerem a entrega do troféu e do diploma de Personalidade do Agronegócio de 2001 a
Luiz Alberto Garcia.

Luiz Alberto Garcia
Contarei uma pequena história. Quando estava na Abag,
o meu grande desejo era ser conselheiro da Embrapa. Apareceu uma oportunidade quando a Abag foi convidada pela
Embrapa para indicar um conselheiro, mas que precisava ter
PhD. Como eu não tinha, o Urbano Ribeiral foi para o conselho da Embrapa.
Fui sempre um grande otimista. Ouvimos falar o que o
Brasil precisa fazer, mas é impressionante o que tem sido feito neste país. O problema são os nossos adversários concorrentes, Índia, China, Rússia, que andam mais rápido. Então,
necessitamos correr mais para ter um lugar ao sol.
Quando saímos da universidade, a produtividade de milho em nossa fazenda no Triângulo Mineiro era de 20 sacas
por hectare. Hoje, essa mesma terra está próxima de 200 sacos
por hectare. Graças ao trabalho da Embrapa, que trouxe esse
desenvolvimento extraordinário para a agricultura brasileira.
A minha passagem pela Abag só trouxe prazer e satisfação. Conheci essa plêiade de amigos. Guardo uma lembrança
enorme desse tempo. Para mim, entre amigos não há defeito,
mas, para o inimigo, a gente arranja alguns.
Não esqueço o Ney Bittencourt de Araújo, o fundador
da Abag, uma pessoa extraordinária, que tinha um apreço
enorme com a minha pessoa. Quando os representantes da
diretoria da Abag foram para Uberlândia e me convidaram
para participar da presidência da Abag, eu falei: não posso
negar de jeito nenhum, porque uma iniciativa começada pelo
tão querido amigo Ney Bittencourt não poderia passar em

Lovatelli e Luiz Garcia

brancas nuvens. Confesso não ter preço o que recebi na Abag:
até hoje é impressionante a quantidade de amigos e pessoas
conhecidas no mundo do agronegócio.
Agradeço a delicadeza da direção da Abag em escolher
a minha pessoa. Os senhores estão homenageando a Algar
Agro, na pessoa de todos os nossos talentos aqui presentes, e
do meu filho, nosso sucessor. Fico extremamente feliz e agradeço de coração.

Lovatelli e Luiz Garcia

Contribuir para o crescimento do País.
Oferecer soluções sob medida para a sua produção.
Tem um banco diferente que liga tudo isso.

Banco dos Brasileiros
Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001 – SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 – Deﬁciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088

bb.com.br/agronegocio
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Realização
Associação Brasileira de Agribusiness – Abag
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