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Estudiosos e pesquisadores mudam cada vez mais o discurso tradicional quando olham 
para o agronegócio. Perde espaço aquela visão opaca do campo rural produtor de maté-
rias-primas básicas para atender os mercados interno e externo. 

Na verdade, não dá mais para entender a competitividade do País em cima do funciona-
mento de setores de forma estanque como o da agricultura, indústria, comércio e serviços, 
dentre outros. A razão decorre do fato de as atividades ficarem muito sistêmicas e integra-
das.

Nas últimas décadas, as nascentes do progresso técnico e da gestão mudaram e aportaram 
outras características para impulsionar a sociedade. As inserções dos países nas cadeias 
produtivas no mundo globalizado, com serviços terceirizados e fragmentados, passaram a 
ser as chaves para incrementar a produtividade e o crescimento econômico.

A agropecuária, no olhar da cadeia produtiva, é um dos elos sujeitos a transformações 
surpreendentes. Pela tecnologia, a planta pode fornecer componentes para a fabricação 
de milhares de outros produtos. O conhecimento embutido em uma semente é o mistério 
dessa ardilosa e verdadeira mágica.

No Acordo de Paris, formulado durante a COP-21, temos a dimensão do ponto no horizon-
te a que o agronegócio pode chegar nessa caminhada para diminuir as emissões dos gases 
de efeito estufa. Basta focarmos na bioeletricidade, nos biocombustíveis, no sistema de 
plantio direto e na Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF). Essa é a base na formula-
ção dos compromissos nacionais com as Contribuições Nacionalmente Determinadas, em 
inglês Nationally Determined Contributions (NDCs) para 2025.

O mundo contemporâneo atravessa a mais importante reconfiguração da ordem interna-
cional desde o final da Segunda Guerra. O desenho geoestratégico do mapa-múndi tomará 
novos e imprevisíveis contornos nos próximos anos – do redesenho da relação EUA-China 
aos impactos sobre a estabilidade regional na Ásia Pacífico; da reaproximação EUA-Rússia 
ao desenvolvimento no Oriente Médio; da crise no processo de integração europeia e do 
Brexit à crise migratória e ascensão da direita na Europa; da relação estratégica Brasil-Ar-
gentina aos dilemas da América do Sul. 

Internamente, para o médio prazo, os desafios são muito fortes do lado político brasileiro, 
diante da necessidade de reformas urgentes e essenciais nas áreas da previdência social, 
trabalhista e tributária – temas que serão amplamente discutidos no 16º Congresso Brasi-
leiro do Agronegócio, pois acreditamos que um novo Brasil só irá despontar após o enfren-
tamento dessas questões, que são cruciais para o seu desenvolvimento. 

 O agronegócio não está à deriva no remanso das águas. Boa parte das nossas lideranças 
parece compartilhar com mais entendimento as diretrizes a serem tomadas pelas políticas 
públicas. Temos de ter isso em vista quando olharmos para o amanhã. 

 
Luiz Carlos Corrêa Carvalho (Caio)

Presidente

Carta do Presidente



A ABAG

VISãO
 Ser a efetiva entidade  
 de suporte aos elos   
 das cadeias produtivas  
 do agronegócio.

Criada em 1993, a Associação 
Brasileira do Agronegócio (ABAG) 
tem como objetivo promover as 
cadeias produtivas do agronegócio 
brasileiro e integrá-las à economia 
nacional e internacional. A 
atuação da ABAG, ao longo dos 
anos, tem sido fundamental para 
o fortalecimento do sistema 
agroindustrial e nas relações 
com o governo, iniciativa privada, 
entidades de classe e universidades.

Buscar o equilíbrio nas cadeias produtivas do 
agronegócio, de modo a valorizá-las, ressaltando 
sua importância para o desenvolvimento sustentado 
do Brasil. A consequência desse esforço deverá 
ser a liderança global brasileira na oferta, de forma 
competitiva, dos produtos agroindustriais.  

VALORES 
Integração
Inovação
Competitividade 
Liderança
Protagonismo

MISSãO
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O cenário ainda é delicado do ponto de vista 
econômico e político no Brasil. Tivemos dois 
anos seguidos de variação negativa do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), em 2015 e 2016. 
Esse é um fato raro na economia nacional. 
Para 2017, a melhora prevista é muito pe-
quena para compensar o estrago feito. Mes-
mo com desempenho positivo nesse perí-
odo, o agronegócio não consegue sozinho 
reverter essa situação.
A produção brasileira de grãos será recorde na 

Panorama do agro para

ria mostra resultados favoráveis nos últimos 
10 anos. O Valor Bruto da Produção (VBP) 
da agropecuária teve um incremento real 
de 45%, de dezembro de 2007 a dezembro 
2016.
A cadeia sucroalcooleira mantém sinais firmes 
de recuperação desde 2016, enquanto as ca-
deias de suco cítrico, café e papel e celulose 
consolidam posições competitivas no merca-
do internacional. Paralelamente, a oferta de 
proteína animal, basicamente das carnes de 
aves, suínos e bovinos, amplia o espaço em 
mercados importadores no continente asiáti-
co e até mesmo dos Estados Unidos.
O grande ponto de dúvida no curto prazo 
é a retomada da renda e dos empregos no 
País, que parece ser mais longa. Já os custos 

2017

milhões de 
toneladas215safra recorde de 

grãos prevista 
para 2016/17187milhões de 

toneladas
safra 2015/16

safra 2016/17, com uma colheita prevista de 
215 milhões de toneladas, segundo a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Na 
safra 2015/16, colhemos cerca de 187 milhões 
de toneladas de grãos, com as secas verificadas 
durante o ciclo, principalmente no Brasil Cen-
tral. Para a próxima, teremos mais 28 milhões 
de toneladas de grãos, que correspondem a 
um incremento de quase US$ 30 bilhões na 
balança comercial. 
De um modo geral, a atividade agropecuá-

de produção das cadeias produtivas deve-
rão ser menores e terão como referência 
uma taxa de câmbio mais incerta e volátil, 
enquanto as cotações internacionais das 
commodities não acenam mudanças abrup-
tas. As novidades deverão vir com as me-
didas a serem conduzidas pelo novo presi-
dente americano e com os efeitos do Brexit, 
na Inglaterra.
Com a tendência de queda na taxa de infla-
ção, o mercado trabalha também com redu-
ção nas taxas de juros, inclusive as do cré-
dito rural. As margens de comercialização 
seguirão pressionadas pela infraestrutura, 
energia e combustíveis, dentre outros, dian-
te do ajustamento realizado nos últimos 
dois anos. 
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Retrospectiva

2016
Confira as principais atividades e ações da ABAG mês a mês

OUTRAS AçõES DESENVOLVIDAS 
DURANTE O ANO:

n 10 reuniões do Conselho Diretor 
com a participação da MB Associados 
(analise econômica);

n  18 reuniões dos Comitês Temáticos;

n  Três reuniões do GPS  - Grupo dos 
Países Produtores do Sul (os encontros 
aconteceram no Brasil, no Paraguai e 
na Argentina).

Abril
AGRISHOW
25 a 29 de abril – Ribeirão Preto (SP)
Uma das maiores feiras de tecnologia 
agrícola do mundo, idealizada pela 
Abag, Abimaq, Anda, Faesp e SRB 

Julho
n Preparação para o 15º Congresso 
Brasileiro do Agronegócio

n Produção da Pesquisa sobre o 
Perfil das Mulheres Gestoras do Agro

Dezembro
Planejamento e orçamento para 2017

Novembro
n Publicação do Mapa da Produção 
Agropecuária 2015 

n Seminário Internacional do Açúcar 

n Fórum do Cacau – Parceria: 
Abag, AIPC e Estadão 

n Agro Fórum do CPLP – Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa – 
Lisboa/Portugal Setembro

n Encontro Econômico 
Brasil – Alemanha

outubro
n Congresso Nacional das 
Mulheres do Agronegócio

n Apresentação da Pesquisa 
das Mulheres Gestoras do Agro

n Encontro Brasil-Alemanha – 
Weimar/Alemanha

JANeiro
n Planejamento das 
atividades do ano

n Definição do tema do 15º CBA

Fevereiro
n Definição do tema do 15º CBA

n Planejamento dos Fóruns

mArço
Parceria com a ESPM para o Curso de 
MBA em Agronegócio 
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AGoSto
n 15º Congresso Brasileiro do 
Agronegócio

n Workshop para JornalistasmAio
n Posicionamento a favor do Estado 
Democrático de Direito

n Elaboração de Propostas para o 
Plano Safra – FPA/IPA

JuNho
n Seminário “Oportunidades 
Econômicas no Contexto das 
Mudanças Climáticas” -  Museu do 
Amanhã, Rio de Janeiro (RJ)

n Reunião do Colapa – Conselho 
Latino Americano de Proteína Animal 
– Quito/ Equador



A liderança e o protagonismo exercidos pelo 
agronegócio brasileiro no mercado interna-
cional e no desenvolvimento econômico e 
social do País foram as principais discussões 
durante o 15º CBA. Uma tônica que dominou 
os debates foi a de que, apesar de o setor ain-
da apresentar níveis de crescimento, diferen-
temente do que ocorre com a economia na-
cional, a agenda do agronegócio sofre com os 
limites impostos, como a capacidade logística 

ENCONTRO REUNIU CERCA 
DE 900 PARTICIPANTES ENTRE 
LIDERANçAS EMPRESARIAIS, 
POLíTICAS E SETORIAIS, 
ALéM DE PRODUTORES E 
PESQUISADORES.

DDurante o evento, a ABAG homenageou, 
com o Prêmio Norman Borlaug, o 
engenheiro agrônomo Sizuo Matsuoka, 
geneticista, responsável pela maioria 
das variedades de cana em produção. 
Foi entregue também o Prêmio 
Personalidade do Agro Ney Bittencourt de 
Araújo, concedido ao governador do Mato 
Grosso, Pedro Taques. 

liderança e
protagonismo

15o Congresso
Brasileiro do
Agronegócio

15º Congresso Brasileiro 
do agronegóCio

brasileira, a crise fiscal, a dificuldade de orça-
mento governamental e o regime tributário, 
ao mesmo tempo em que há a necessidade 
de manter os investimentos em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação para manutenção 
do desenvolvimento da indústria e da cadeia 
do segmento. 
A análise foi feita pelo presidente da ABAG, 
Caio Carvalho, no encerramento do evento, 
quando também destacou questões como 

a demanda por alimentos em função do au-
mento da renda per capita, a maior urbani-
zação e o crescimento populacional que vem 
ocorrendo no mundo. Por esse motivo, Caio 
pondera que é necessária a discussão de 
políticas públicas com vistas no longo prazo 
para que haja crescimento sustentável não 
apenas do agronegócio, mas do País. “é nossa 
obrigação ter uma participação mais efetiva, 
que nossas lideranças possam atuar de for-
ma macrossetorial. Quanto mais poder, mais 
responsabilidade”, enfatizou.
Sobre a questão tributária, Caio considera im-

prescindível que haja a reforma, observando 
que ela precisa ocorrer levando em conta toda 
a economia, considerando todos os elos das 
cadeias produtivas relacionadas com o agro-
negócio. “A questão do tributo no País precisa 
ser revista para que todos os elos da cadeia 
fiquem equilibrados, sem privilegiar um em 
detrimento de outro”, disse. “Temos defendi-
do que haja interdependência e cooperação 
entre todos os atores, maior governança dos 
setores privados e entidades de classe e que 
haja menos governo e mais mercado, o que 
significa menos intervenção do Estado”.
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Apesar de o agronegócio ser um segmento 
com predomínio masculino, as mulheres vêm 
ganhando cada vez mais espaço. As que atuam 
hoje no setor são mais preparadas, conecta-
das, comunicativas e abertas à inovação tecno-
lógica, possuindo uma visão mais abrangente 
do negócio. Foi o que revelou uma pesquisa 
inédita com o título “Mulheres no Agronegócio 
Brasileiro”, encomendada pela ABAG por meio 
do seu Instituto de Estudos do Agronegócio 
(IEAg). Realizada pela Fran6 Pesquisa e Bio-
marketing Consultoria & Agência e viabilizada 
pelo Transamerica Expo Center e a PwC, a pes-
quisa foi divulgada no 1º Congresso Nacional 
das Mulheres do Agronegócio, em outubro, em 
São Paulo. 
O levantamento, que ouviu 301 mulheres, in-
dicou que 60% das representantes que atuam 
no campo têm curso superior, 24% possuem 
pós-graduação e nada menos que 88% são 
independentes financeiramente. A pesquisa 
também apontou que 71% das entrevistadas 
já tiveram alguma experiência de discrimina-
ção na atividade pelo fato de ser mulher. Nesse 
aspecto, entre as principais dificuldades apon-
tadas por elas estão: não serem ouvidas pelos 
funcionários (43%) e resistência de pares e co-
legas quando manifestam interesse pelo negó-
cio (41%). Em relação ao uso de ferramentas 
da internet, o levantamento revelou que 69% 
acessam a web todos os dias – na população 
brasileira o percentual é de 48% – e 80% delas 
usam redes sociais. 
Em termos de atividades dentro do agronegó-
cio, o estudo encomendado pela ABAG para 
entender o perfil da produtora brasileira mos-
trou que se reproduz entre as agricultoras a 
mesma dinâmica nacional, com maior presen-
ça da mulher na produção de grãos: 35% das 
que atuam no campo estão no segmento de 
soja. Por atividade, 42% atuam na agricultura; 

ieag Realiza Pesquisa 
MulheRes No 
agRoNegóCio BRasileiRo

77% das mulheres 
declararam-se brancas

34% do total das 
mulheres atuam na 
bovinocultura

35% do total 
das mulheres
cultivam soja

42% das mulheres 
atuam na agricultura

60% das mulheres 
completaram o curso 
superior

62% das mulheres 
são casadas ou vivem 
com parceiro (a)

65% das mulheres 
têm filhos

37% das mulheres 
contribuem da mesma
forma que seu parceiro 
para as despesas da casa

73% das mulheres 
trabalham em 
administração geral

Em média, 70% das 
mulheres se dizem 
otimistas em relação 
ao futuro

Mulheres no agronegócio: principais resultados

25% na pecuária; 20% na agropecuária e 13% 
na agroindústria. 
O estudo destacou alguns aspectos compor-
tamentais. Alguns exemplos: as entrevistadas 
disseram que não precisam tocar o negócio 
da mesma forma como era feito no passado; 
acham que podem fazer as coisas de um modo 
diferente; entendem que os benefícios devem 
gerar bons resultados para proprietários, tra-
balhadores, meio ambiente, animais e o pla-
neta. Além disso, a maioria (60%) respondeu 
que as demandas do trabalho no campo não 
interferem na vida pessoal. Outro dado com-
portamental: as mulheres que atuam no agro-
negócio são otimistas em relação ao futuro. Na 
agricultura, o percentual das otimistas chega a 
85% e, na pecuária, alcança a casa dos 92%, 
superando em muito a média dos brasileiros 
otimistas, que não passa de 58%. 
Devido à relevância do tema e à pouca investi-
gação dessa temática até agora, o IEag irá pro-
duzir uma segunda fase da pesquisa em 2017, 
explorando o universo feminino no agronegó-
cio brasileiro. 

42% 
das mulheres 

atuam na agricultura
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O IEAg foi criado em 1993 pela 
ABAG com o objetivo de produzir 
estudos que contribuam para o 
desenvolvimento do agronegócio 
como um todo, levando em consi-
deração a produção, tecnologia e 
recursos humanos nela aplicados. 
A íntegra da pesquisa pode ser 
acessada pelo site da ABAG 
www.abag.com.br.



Assuntos Jurídicos

n Analisar, propor ideias e alinhar 
entendimentos sobre assuntos jurídicos 
relacionados as cadeias agroindustriais;

n defender o interesse do setor e buscar 
através de instrumentos de política agrícola 
transmitir maior segurança jurídica ao 
ambiente das atividades do setor;

n discutir e fomentar proposições de 
legislações que atendam os interesses do 
agronegócio.

Assuntos Fundiários

n discutir e propor modelos de negócios 
baseados em sistema de produção 
moderno, com escala e padronização de 
unidades;

n criar expertise na prospecção de terras 
potenciais nas novas fronteiras agrícolas;

n Mensurar a criação de valor com o uso 
da terra, proporcionada pela aplicação de 
modernas técnicas de agricultura e pecuária;

n Propor políticas para aquisição e 
demarcação de terras no país.

CoMitÊs
inFrAestruturA e LogísticA 

n diagnosticar as condições de logística e 
infraestrutura do país;

n Propor projetos específicos de melhoria 
nas áreas de logística, armazenagem, 
telemática e capital humano;

n Apoiar políticas públicas para 
armazenagem, logística e infraestrutura de 
transporte;

n Fomentar pesquisa e desenvolvimento 
de soluções logísticas e de infraestrutura 
para o agronegócio.

sustentAbiLidAde 

n Formular planos de ação para práticas 
sustentáveis;

n sedimentar o conceito e a prática da 
sustentabilidade;

n Mapear e propor a aplicação de 
indicadores de sustentabilidade;

n inserir o agronegócio na agenda nacional 
e internacional de mudanças climáticas;

n discutir Licenciamento Ambiental, 
cadastro Ambiental rural, coP 22 e ndcs 
brasileiras. 

PrinciPAis teMAs discutidos eM 2016

bioeconoMiA 

n envolver os setores da economia que 
utilizam recursos biológicos;

n Oferecer soluções coerentes, eficazes 
e concretas para os grandes desafios 
sociais como: crise econômica, mudanças 
climáticas, biotecnologia, bioinformática, 
nanotecnologia e biologia sintética;

n transformar o conhecimento e as novas 
tecnologias em inovação para o agronegócio.

coMunicAção e iMAgeM 

n Presença do agronegócio e seus temas 
relacionados nas principais mídias nacionais, 
em programas como: novelas, telejornais e 
propaganda;

n Propostas de projetos de várias mídias 
como: rádio, televisão, jornais e revistas para 
abordar o agronegócio em suas pautas;

n Presença cada vez maior do agronegócio 
nas mídias sociais e seus impactos;

n Lideranças e porta-vozes do agronegócio 
que falem com o público urbano.

AgroenergiA 

n inserir energias renováveis como 
biocombustíveis, bioeletricidade e biogás na 
matriz energética brasileira;

n incentivar a geração de eletricidade em 
micro redes e em projetos de eletrificação 
rural; 

n Apoiar o uso dessas tecnologias 
interligadas;

n Aumentar a conscientização do potencial 
multifacetado da agroenergia.

FinAnceiro e tributário 

n dar relevância aos mecanismos de crédito 
ao agronegócio;

n desenvolver o seguro rural sob a ótica de 
cadeias produtivas, com revisão no cálculo 
do prêmio e regulamentação do fundo de 
catástrofe; 

n Aprimorar a Lei 8.929/94 que instituiu o 
cPr (cédula do Produtor rural);

n criar uma central de registro de cPr;

n revisar o estatuto do Produtor rural.

insuMos 

n estimular a pesquisa, o desenvolvimento e 
a inovação com base na ciência;

n incentivar marcos regulatórios modernos 
e em sintonia com a regulamentação 
internacional;

n contribuir para a liderança brasileira em 
agricultura tropical;

n compartilhar o cenário de futuro do 
agronegócio, diante da importância 
crescente dos insumos.
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Esse mapa,  elaborado pela ABAG, 
reúne informações importantes sobre 
as principais cadeias produtivas do 
agronegócio brasileiro, regiões produtoras 
e a infraestrutura de portos, rodovias e 
ferrovias para escoamento da produção. 

MaPa da PRodução
da agRoPeCuáRia de

2015
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no site da AbAg  www.abag.com.br 
estão as informações detalhadas 
no mapa interativo.



susteNtaBilidade Os grupos de trabalho que formam a Coa-
lizão têm como base temática as principais 
contribuições que o Brasil pode dar em re-
lação à redução da emissão dos gases do 
efeito estufa e dos efeitos das mudanças 
climáticas. Nesse contexto, a ABAG coorde-
na, junto com o Imaflora, o Grupo de Tra-
balho de Agropecuária de Baixo Carbono 
(GT ABC).
Em 2016, o GT ABC focou seus trabalhos 
no tema “Assistência Técnica e Difusão de 
Tecnologia” e teve como uma das principais 
atividades uma mesa-redonda realizada 
em parceria com o Ministério de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, com a parti-
cipação de representantes do governo, so-
ciedade civil e iniciativa privada. O produto 
dessa mesa-redonda é um documento in-
titulado “Diretrizes para assistência técnica 
e difusão de tecnologia para agricultura de 
baixo carbono no Brasil”, que traça o cami-

n

n

n

Coalizão Brasil Clima, Florestas e 
agriCultura Cria grupos de traBalho

A ABAG é membro da Coalizão Brasil 
Clima, Florestas e Agricultura e acom-
panhou as atividades desse movimen-
to, que, com forte colaboração de seus 
participantes, demonstrou o protago-
nismo do agronegócio e da sociedade 
civil nas discussões das ações a serem 
implementadas pelo Brasil rumo a uma 
economia de baixo carbono. 
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nho a ser seguido para dar escala a técnicas 
de agropecuária de baixo carbono, visando 
ao aumento da produção eficiente e à renta-
bilidade para o produtor.
As atividades desenvolvidas pelo GT ABC, as-
sim como de todos os GTs da Coalizão, são 
parte de um esforço conjunto para desenvol-
ver mecanismos que levem ao cumprimento 
das metas brasileiras assumidas no Acordo 
de Paris, ratificado no dia 4 de novembro de 
2016. Dentre as metas relacionadas com a 
mudança do uso do solo, estão:

 Implementação de 5 milhões de ILPF.
 Recuperação de 15 milhões de 
 hectares de pastagem degradada.
 Reflorestamento de 12 milhões de   
 hectares de florestas.

 Mais informações sobre a Coalizão 
 e sua atuação na COP-21 em: 
 http://coalizaobr.com.br/ 



Juntamente com outras entidades, a ABAG par-
ticipa do projeto coordenado pela Fundação 
Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável 
(FBDS), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 
EMBRAPA, que tem como objetivo quantificar o 
passivo ambiental referente à Área de Preser-
vação Permanente (APP) dos biomas Cerrado 
e Mata Atlântica e, a partir disso, explorar as 
possibilidades de reflorestamento com base 
na instrumentalização de uma economia flo-
restal em bases sustentáveis.

O projeto teve início em maio de 2015 e terá 
duração de 24 meses. Encerrou o ano de 2016 
com 2.278 municípios mapeados de um total 
previsto de 4.069 (a totalidade dos municípios 
dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e 
parte dos Estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Gros-
so, Santa Catarina e Tocantins). 

Em 2016, graças a uma parceria com o governo 
de São Paulo, todo mapeamento hidrográfico 
e de passivo ambiental do estado foi entregue 
às Secretarias de Meio Ambiente municipais. 
O objetivo é fomentar políticas públicas rela-
cionadas com o reflorestamento e o desenvol-
vimento sustentável dos municípios, pautado 
em planejamento territorial coerente com a 
legislação vigente. 

Espera-se que o produto final dessa pesquisa 
pioneira no Brasil colabore para a implemen-
tação do Código Florestal, principalmente por 
meio do Programa de Regularização Ambiental 
(PRA). Além disso, os municípios que têm maior 
parte de suas APPs preservadas podem servir 
de estudo de caso para aqueles que ainda pre-
cisam se adequar. 

A AbAg conduz pleitos junto ao Legislativo 
e o executivo, por meio da sua participa-
ção no iPA – instituto Pensar Agro e na FPA 
– Frente Parlamentar da Agropecuária.

CadastRo
aMBieNtal
RuRal – CAR

atuação PolÍtiCa

AS AçõES ESTãO RELACIONADAS 
COM OS SEGUINTES TEMAS:

n  Meio Ambiente;
n  direito de Propriedade;
n  trabalho;
n  Política Agrícola;
n  infraestrutura e Logística e
n  defesa Agropecuária.
n  gPs
n  colapa

informações sobre as atividades 
legislativas estão no site

 www.fpagropecuaria.org.br
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Presença na mídia em 2016

2.175  matérias em jornais, 
revistas, TV´s e sites de notícia
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762 veiculações em rádios  

16 Artigos para revistas e jornais
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O agronegócio está cada vez mais presente 
nas mídias sociais. A Abag vem gradativamente 

promovendo o agronegócio nacional e conquistando 
seguidores no Twitter e Facebook.
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o que vem por aí em

2017
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Pesquisas

eventos
Fórum do Café 

28 de abril 
São Paulo/SP

 Fórum Inovação
03 de maio

Ribeirão Preto/SP

16º Congresso Brasileiro 
do Agronegócio

07 de agosto
WTC Hotel - SP

 2º Congresso Nacional das 
Mulheres no Agronegócio 

17 e18 de outubro
São Paulo/SP

Fórum de Floresta 
Plantada 

São Paulo/SP

Fórum da Palma 
Belém – Pará

Fórum de Proteína Animal
São Paulo/SP

novos Comitês
Recursos 
Humanos

agenda de 
Reuniões naCionais

CNI
Coagro

CNA
Conselho do Agro

FIESP
Cosag IPA / FPA

Coalizão Brasil, Clima, 
Florestas e Agricultura

agenda de Reuniões 
inteRnaCionais

 Comércio 
Internacional Inovação

Comitê 
Agrishow

Grupo de 
trabalho ABC

Encontro Econômico 
Brasil-Alemanha
Porto Alegre/RS

OMC 
Buenos Aires/Argentina

dezembro

Colapa

GPS
Brasil e Argentina

Segunda edição da pesquisa 
“Mulheres no Agronegócio”

Segunda edição da pesquisa 
“Percepção do Público Urbano 

sobre o agronegócio” 



Adeco Agropecuária brasil s/A

Agco do brasil Máquinas e equipamentos 
Agrícolas Ltda.

Agroceres nutrição Animal Ltda.

Agroconsult consultoria e Projetos Ltda.

Agropalma s/A

Algar s.A. empreendimentos e Participações
Aprosoja brasil

Associação brasileira de Produtores de Óleo 
de Palma – AbrAPALMA

Associação dos estab. com serviço de 
inspeção do est.são Paulo-AssesisP

Associação dos Prof. Fabr.álcool, similares e 
conexos – udoP

Associação nacional das indústrias

Processadoras de cacau - AiPc

Associação nacional de defesa Vegetal – 
AndeF

banco cooperativo sicredi s/A

banco do brasil s/A

banco itaú bbA s/A

banco rabobank international brasil s/A

banco santander s/A

bartira Agropecuária s/A

basf s/A

bayer s/A

brasilagro companhia brasileira de Propriedades 
Agrícolas

caixa econômica Federal

caramuru Alimentos s/A

cargill Agrícola s/A

ceres consultoria s/c Ltda.

cetip s/A – balcão organizado de Ativos e derivativos

cHs do brasil grãos e Fertilizantes Ltda.

cnH Latin América Ltda.

cMe group

cocamar cooperativa Agroindustrial

cofco brasil s/A

coimma - com. ind. Mad. Met. são cristóvão Ltda

companhia de tecidos norte de Minas – coteMinAs

cooperativa Agroindustrial dos Produtores rurais do 
sudoeste goiano – coMigo

cooperativa central de crédito do estado de são 
Paulo – sicoob são PAuLo

cooperativa regional dos cafeicultores de 
guaxupé Ltda. – cooXuPÉ

deloitte touche tohmatsu Auditores independentes

demarest & Almeida Advogados

dow Agrosciences industrial Ltda.

assoCiadas

du Pont do brasil s/A

eli Lilly do brasil Ltda – divisão elanco saúde 
Animal

empresa brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
eMbrAPA

evonik degussa brasil Ltda.

FMc Química do brasil Ltda

gaia Agro securitizadora s/A

globo comunicação e Participações s/A

guarani s/A – usina Andrade 
guarani s/A – usina cruz Alta
guarani s/A – usina Mandu
guarani s/A – usina são José 
guarani s/A – usina severinia 
guarani s/A – usina tanabi 
guarani s/A – usina Vertente 

indústria brasileira de árvores – ibá

innovatech negócios Florestais

instituto nacional de Processamento de 
embalagens Vazias – inpeV

iP desenvolvimento empresarial e institucional
John deere brasil s/A

Justino de Morais irmãos s/A – JuMiL

Kepler Weber s/A

LgV Advogados Associados

Máquinas Agrícolas Jacto s/A

Michelin América do sul
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Microbiol indústria e comércio Ltda.

Monsanto do brasil Ltda.

Morelate empreendimentos e Participações 
Ltda.

o telhar Agropecuária Ltda.

organização das cooperativas brasileiras – 
ocb

PFB Polifilm do Brasil Películas Auto Adesivas 
Ltda.

Pricewaterhousecoopers Auditores 
independentes

radar Propriedades Agrícolas s/A

raízen energia

santos neto Advogados

sindicato nacional da indústria de Produtos 
para defesa Vegetal – sindiVeg

sindicato nacional da indústria de Produtos 
para saúde Animal – sindAn

sLc Agrícola s/A

sollus gestora de terras Ltda.

syngenta Proteção de cultivos Ltda

união da indústria de cana–de–Açúcar – 
unicA

usina Alto Alegre s/A – Açúcar e álcool

Vanguarda Agro s/A

Votorantim Metais Zinco s/A
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