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AGRO BRASILEIRO ALIA TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE PARA 
PRODUZIR ALIMENTOS  

A solenidade de abertura da vigésima edição do 
Congresso Brasileiro do Agronegócio (CBA), 

realizado pela ABAG em parceria com a B3, A Bolsa 
do Brasil, no dia 2 de agosto, mostrou como o setor 
tem buscado aliar tecnologia e sustentabilidade para 
atender as demandas nacionais e globais de alimentos 
seguros e saudáveis.  
 
Considerado um dos eventos mais relevantes do 
universo do agro nacional, o CBA reuniu mais de 8000 
participantes, de 28 países, que puderam acompanhar 
importantes debates sobre o tema central do encontro 
Nosso Carbono é Verde e teve três painéis sobre: Ener-
gia Limpa e Sustentável, Brasil Verde e Competitivo, e 
O Futuro do Agro no Comércio Mundial, com a partici-
pação de renomados especialistas.

Nosso Carbono é Verde

CBA 2021
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Renata Maron, jornalista e Mestre de Cerimônias do CBA 2021
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O presidente do Conselho Diretor da ABAG, Marcello 
Brito, anunciou em seu discurso na solenidade de aber-
tura que as emissões relativas ao evento e a todas as 
atividades da entidade foram mitigadas. “No ano pas-
sado, usamos os CBIOS. Neste ano, o carbono florestal, 
em concordância com o tema de nosso Congresso. 
Esta ação foi possível por meio da BMV – Brasil Mata 
Viva, que leva ao mercado global o produto do agro 
que vem da agricultura de conservação de floresta. 
Somos o único agro do mundo que integra a agricul-
tura de conservação com a agricultura de produção de 
alimentos e energia”, destacou.

Ele comentou que o relatório de monitoramento de 
imagem do Brasil no exterior no primeiro semestre 
mostrou que começou um entendimento e reconhe-
cimento por parte da mídia internacional da distância 
existente na vasta maioria da produção agrícola na-
cional da questão amazônica, fato não observado em 
relação a pecuária. “Contudo, a imagem negativa do 
país no exterior se consolida”, pontuou Brito.

O presidente questionou ainda qual será o papel do 
Brasil em um mundo ESG em que o carbono passa a 

ser um integrante importante do capital que irriga os 
investimentos e as trocas comerciais por todo mundo. 
“Se para o Brasil é difícil chegar à neutralidade antes 
de 2050, para o agro temos tudo para antecipar essa 
meta. Na cúpula dos sistemas alimentares temos a 
certeza de que seremos protagonistas com a liderança 
da ministra Teresa Cristina. Se o nosso carbono é verde, 
o verde de nossas florestas, o verde de nossa agricul-
tura tropical, que usemos nosso ativo agroambiental e 
nossa inteligência para amparados pela melhor ciência, 
pelos melhores técnicos e negociadores, pela melhor 
política, trabalhemos para recuperar nosso prestígio 
histórico, nossa imagem internacional e nosso protago-
nismo agroambiental”. 

A agenda do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) tem sido guiada pela sustenta-
bilidade, por isso o Plano Safra ampliou os investimen-
tos para a linha do Programa ABC. Na solenidade de 
abertura do CBA, a ministra Tereza Cristina, ressaltou o 
potencial do país ser o principal fornecedor de alimen-
tos de baixo carbono do planeta, e as prioridades da 
pasta em avançar na efetiva implementação do Código 
Florestal, com a introdução de tecnologias de geopro-

Tereza Cristina
ministra da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento

“Essa legislação é funda-
mental para que o Brasil se 

torne líder da agenda global 
da sustentabilidade aliado 

ao agronegócio”

“Trabalhemos para
recuperar nosso prestígio 
histórico, nossa imagem 

internacional e nosso 
protagonismo

agroambiental”.

Marcello Brito
presidente do Conselho

Diretor da ABAG

Fo
to

s:
 C

au
ê 

D
in

iz
. 



4 Informativo Abag 117

EDIÇÃO ESPECIAL

cessamento e análises automatiza-
das do cadastro rural. “Essa legisla-
ção é fundamental para que o Brasil 
se torne líder da agenda global da 
sustentabilidade aliado ao agrone-
gócio”, disse a ministra, que avaliou 
a importância de direcionar o mo-
delo de negócios e produção aos 
critérios ESG, ou seja, aliar melhores 
práticas, cuidar do meio ambiente 
e ter ações de responsabilidade 
social. Ao final, ela comentou sobre 
sua participação na pré-Cúpula dos 
Sistemas Alimentares das Nações 
Unidas (ONU), realizada em Roma, 
no final de julho, na qual os países 
americanos trabalharam de forma 
integrada para formatar as 16 men-
sagens de consenso sobre o tema.

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, desta-
cou o protagonismo brasileiro nas 
cadeias alimentares e na energia no 
mundo e o papel do agronegócio 
como alavanca para o desenvolvi-
mento do país e responsável pelo 
superávit da balança comercial. 
Segundo ele, a infraestrutura deve 
caminhar junto com o setor para 
atender suas demandas, bem como 
os padrões ESG. Por isso, a pasta 
está investindo em diversos modais 
e inserindo noção de sustentabili-
dade para estruturação dos novos 
projetos.

Já o CEO da B3, Gilson Finkel-
sztain, falou que o agronegócio 
soube trazer o tema ESG para 

suas operações e como é possível 
conciliar meio ambiente, produção 
e produtividade. A B3 tem o papel 
ao lado dos agentes privados e 
reguladores de contribuir para o 
desenvolvimento de uma economia 
sustentável e de baixo carbono, 
disponibilizando infraestrutura e 
conhecimento para as companhias 
poderem realizar suas gestões de 
riscos climáticos e identificar opor-
tunidades de negócios. “Os inves-
tidores têm buscado cada vez mais 

transparência nas informações, por 
meio de investimentos com pro-
pósito que entreguem benefícios à 
sociedade e ao meio ambiente. E, 
o diálogo entre os setores priva-
do, governo e sociedade civil será 
fundamental para fortalecermos o 
mercado das finanças verde e con-
seguir avançar nesta agenda. Isso 
só vai acontecer se disponibilizar 
instrumentos financeiros para via-
bilizar canalização de capital para a 
demanda da transição de economia 
de baixo carbono”. 

A abertura do evento também 
contou com os pronunciamentos do 
secretário da Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo, 
Itamar Borges, que o agronegó-
cio é um setor primordial para o 
Estado de São Paulo e para o Brasil; 
e deputado federal Sérgio Souza, 
presidente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária, que salientou a 
importância de demostrar ao mer-
cado interno e para o mundo como 
o país produz alimentos de forma 
sustentável.

Gilson Finkelsztain
CEO da B3

Tarcísio Gomes de Freitas  
ministro da Infraestrutura

CBA 2021

A infraestrutura
deve caminhar

junto com o setor 
para atender suas

demandas, bem 
como os padrões ESG.

A B3 tem o papel 
ao lado dos agentes 
privados e regula-
dores de contribuir 
para o desenvolvi-
mento de uma eco-
nomia sustentável e 
de baixo carbono.

Itamar Borges
secretário da Agricultura e
Abastecimento do Estado

de São Paulo

Sérgio Souza
deputado federal 

presidente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária
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Iniciativa privada tem papel de
protagonismo em sustentabilidade
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O 20º CBA trouxe ainda o papel da 
iniciativa privada nas questões de 
sustentabilidade e do mercado de 
carbono. No painel Energia Limpa e 
Sustentável, Ricardo Mussa, CEO da 
Raízen, trouxe uma avaliação sobre a 
maior demanda de sustentabilidade 
e o potencial do setor sucroalcoolei-
ro para atender essas necessidades, 
com o etanol da segunda geração, 
a cogeração da bioeletricidade, 
uma vez que a cana é despachável 
e permite sua produção mesmo em 
período de seca, e o biogás. Ele ainda 
ressaltou o papel do etanol na tran-
sição energética por emitir menos 
gases de efeito estufa e pela possibli-
dade de uso, por exemplo, em motor 
a célula de combustível a hidrogênio. 

De acordo com Solange Ribeiro, 
presidente adjunta da Neoenergia, 
a prática ESG é uma oportunidade 
e a iniciativa privada tem papel de 
protagonismo, uma vez que a melhor 
forma de descarbonização é eletrifi-
car a economia. E o Brasil tem uma 
grande vantagem por ter uma matriz 
renovável.“Qualquer produto fabrica-
do aqui é feito com 80% de energia 
renovável”, ponderou. A seu ver, se 
as companhias querem seguir suas 
trajetórias daqui a 30 anos, é pre-
ciso priorizar essa questão, ou seja, 
a sustentabilidade deve ser parte 
da estratégia da empresa. “Aquelas 
que não colocarem efetivamente em 
seus balanços as informações sobre 
conservação ambiental, participando 
dessa transformação, não estarão 
aqui”, assegurou.

Nesse sentido, a JBS tem como ob-
jetivo ser zero emissões até 2040, por 
isso está investindo mais de  US$ 1 
bilhão nessa transformação. Gilberto 
Tomazoni, CEO Global da JBS; res-
saltou como as mudanças climáticas 
estão afetando a vida e a produção 
agrícola e como o Brasil tem um 
grande potencial para acelerar esse 

processo de mudança no agro. Em 
sua avaliação, a Integração Pecuária, 
Lavoura e Floresta (ILPF), ao invés de 
emitir carbono, sequestra esse carbo-
no, além de permitir um crescimento 
de cerca de 40% na produção de 
alimentos em uma mesma área. Des-
se modo, ele enfatizou a importância 
de dar escalabilidade em métodos 
de produção sustentáveis para que 
os produtores rurais de todo o país 
sejam beneficiados por elas. Assim, 
a empresa decidiu investir US$ 100 
bilhões para desenvolvimento de 
pesquisas, tecnologias e inovação 
para possibilitar essa aceleração. 

A proposta da JBS em buscar sus-
tentabilidade fez com que a empresa 
adquirisse o recém-lançamento da 
Volkswagen Caminhões, o caminhão 
elétrico E-Delivery, produzido em 
território nacional. Segundo Antonio 
Roberto Cortes, presidente e CEO 
da Volkswagen Caminhões; o veículo 
atende as demandas para redução da 
pegada de carbono, além de utilizar 
energia eólica para sua recarga. A 
seu ver, há espaço para a aplicação 
de diversos tipos de tecnologia para 
diminuir ou zerar a emissões de 

carbono, mas é importante que haja 
políticas públicas ou questões regu-
latórias para incentivar a produção 
de veículos sustentáveis. Outro ponto 
tratado por ele também é diminuir a 
idade da frota de veículos comerciais 
no país, isto é, renovar por cami-
nhões mais eficientes. 

Ricardo Mussa, CEO da Raízen

Solange Ribeiro,
presidente adjunta da Neoenergia

Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS

Antonio Roberto Cortes, presidente e 
CEO da Volkswagen Caminhões

“A prática ESG é 
uma oportunidade 

e a iniciativa privada 
tem papel de prota-
gonismo, uma vez 

que a melhor forma 
de descarbonização 

é eletrificar a
economia”.
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Conciliar produção, crédito, tecnologia e 
sustentabilidade
O desenvolvimento de uma agenda 

agroambiental passa também pela 
oferta de mecanismos de financia-
mento, investimento e crédito. Assim, 
Otávio Ribeiro Damaso, diretor 
de Regulação do Banco Central do 
Brasil, enfatizou em seu depoimento 
no painel Brasil Verde e Competitivo 
a realocação dos fundos interna-
cionais para projetos e empreendi-
mentos que atendam aos critérios 
de sustentabilidade, com os compo-
nentes social, ambiental e climático.  
Ele afirmou ainda que esse cenário 
representa uma grande oportunidade 
para desenvolvimento e investimento 
na economia, especialmente no agro-
negócio. Assim, o produtor rural e a 
sociedade brasileira devem olhar essa 
tendência e aproveitá-la para ampliar 
seus negócios. 

Nesse panorama, Carolina da 
Costa, sócia da Mauá Capital, 
analisou que é preciso escalar essas 
iniciativas que conciliam a produção 
agropecuária, produtividade, tec-
nologia e sustentabilidade. E, para 
isso, é necessário crédito, educação 
e assistência técnica. Desse modo, o 
grande desafio está na coordenação. 
“Nosso carbono não terá o destaque 
e não desenvolverá seu potencial se 
não houver um projeto de produção, 
alinhado com investimento, educa-
ção e embasado em indicadores de 
verificação”, frisou. Para ela, trabalhar 
a integração das cadeias produtivas 

CBA 2021

Carolina da Costa,
sócia da Mauá Capital

“Nosso carbono não 
terá o destaque e não 
desenvolverá seu po-
tencial se não houver 
um projeto de produ-
ção, alinhado com in-
vestimento, educação 

e embasado em indica-
dores de verificação”

é outro fator importante para que 
todos os players entendam que essas 
tecnologias trazem outros benefí-
cios, além da conservação ambiental, 
como produtividade, ganhos finan-
ceiros e de reputação. 

Para Sergio Vale, economista-che-
fe da MB Associados, o projeto é 

Otávio Ribeiro Damaso, diretor de
Regulação do Banco Central do Brasil

Sergio Vale, economista-chefe da MB 
Associados
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essencial também no setor público 
e, infelizmente, o Brasil está com 
dificuldade de gerar um plano para 
o crescimento da produtividade na 
economia brasileira, devido ao atraso 
da educação nacional. Ele comentou 
sobre a piora da dificuldade macro-
econômica, o deterioramento da 
questão fiscal e os sinais pouco po-
sitivos para o próximo ano. Sobre o 
mercado do carbono, ele ressaltou a 
importância da realização da COP26 
para a definição de ações concretas 
para alcançar as metas definidas para 
2050, incluindo o valor do carbono, 
que hoje está em cerca de US$ 3 por 
tonelada e deveria estar em US$ 75 
por tonelada. 

Agro brasileiro é a solução

O Brasil tem tudo: agroambiente, 
água, floresta e pessoas. Por isso, o 
agronegócio é a solução para mu-
danças climáticas e para mitigação de 
emissões de carbono no país. Essa foi 
uma das conclusões do CBA. 

“Precisamos recuperar nosso prota-
gonismo na agenda agroambiental. 
Somos um país com florestas, que são 

Diante desse cenário, o embaixador 
Marcos Azambuja, conselheiro Emé-
rito do Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (CEBRI), disse na sua 
apresentação na abertura do painel: O 
Futuro do Agro no Comércio Mundial, 
que o Brasil está em outro nível de 
inserção internacional graças à quali-
dade e à criatividade do seu agrone-
gócio, portanto o setor mais certo é o 
da produção de tecnologia alimentar, 
respeitando as condições do meio 
ambiente. Ele ressaltou que o segmen-
to tem feito uma perfeita aliança entre 
Estado e o setor privado, na diploma-

para mitigar as emissões de carbono e para as
mudanças climáticas do país

Fábio Zenaro, diretor de Produtos 
Balcão e Novos Negócios da B3, ci-
tou o potencial da emissão de títulos 
com temática ESG. Atualmente, são 
24 debentures, 15 CRAs, 2 CRI e 4 
cotas de fundos fechados, com valor 
de cerca de R$ 12 bilhões. Ele tam-
bém avaliou que as empresas estão 
mais engajadas na temática ESG e 
que existe uma mudança de compor-
tamento do investidor institucional e 
de pessoa física que, além da remu-
neração, tem procurado propósito. 
Outro ponto trazido por ele foi a im-
portância de haver critérios e regras 
relevantes em relação aos critérios 
ESG. Caso contrário, o cenário não se 
manterá ao longo do tempo. 

mantidas também pelos agricultores, 
que devem ser remunerados por essa 
proteção. Desse modo, o Brasil é o do-
micílio preferencial do carbono verde 
do mundo, portanto, o que nos cabe é 
usar nossa inteligência e manter nossas 
boas relações. Precisamos nos manter 
unidos: antes e depois da porteira”, 
resumiu Marcello Brito, no encerra-
mento do evento online. 

Fábio Zenaro, diretor de Produtos Balcão 
e Novos Negócios da B3
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Homenagens

CBA 2021

O 20º Congresso Brasileiro 
do Agronegócio fez um tributo 
especial ao ex-ministro Alysson 
Paolinelli, indicado ao Nobel 
da Paz 2021, que agradeceu 
ressaltando o papel de toda 
a cadeia produtiva para essa 
transformação de um país im-
portador de alimentos para o 
maior exportador do mundo. cia, defendendo a proteção do meio 

ambiente, e uma cooperação ímpar 
com o mundo acadêmico. Por fim, ele 
enfatizou a importância do cuidado 
ambiental não porque outros países 
querem, mas em benefício do todos os 
brasileiros. “O meio ambiente brasileiro 
é do Brasil”, destacou ele.

Para Malu Nachreiner, presidente 
da divisão Crop Science da Bayer no 
Brasil, o país precisa participar da pauta 
global relacionada à sustentabilidade 
e ao mercado de carbono. “Devemos 
ter um lugar à mesa nas discussões 
de regulamentação desse mercado. 
Há muita coisa para descobrir, além 
da implantação de uma metodologia 
para que o agricultor realmente possa 
ser remunerado”. Em sua opinião, 
essa regulamentação é imprescindível 
porque o país possui uma agricultura 
tropical, diferente das nações do He-
misfério Norte, o que pode trazer uma 
desvantagem competitiva para o setor. 
Ela citou, por exemplo, como a adoção 
do plantio direto pelos americanos 
melhora o saldo do carbono seques-
trado, mas para o Brasil, cuja prática 
é bastante comum, o resultado acaba 
sendo pequeno. 

Elizabeth Farina, diretora Executiva 
da WRI Brasil; concordou com Malu 
sobre ter começado primeiro a implan-
tação de práticas sustentáveis tira uma 
vantagem competitiva. Contudo, ela 
pondera que se houver a produção de 
boa informação, ou seja, métricas e de 
indicadores para quantificar as ações e 
comprovar os resultados de proteção 
ambiental. Ela destacou ainda que a 

estratégia de mudança climática é um 
projeto de desenvolvimento para um 
país. Por isso, o Brasil deve chegar com 
metas estabelecidas na COP26, prevista 
para acontecer em novembro. “O Brasil 
precisa participar desse debate, cons-
truindo o mercado com regras e com 
a participação dos agentes da oferta e 
da demanda”.

Segundo Carlos Augusto Rodrigues 
de Melo, presidente da Cooxupé; o 
agronegócio brasileiro é forte, desen-
volvido e sustentável, e conseguirá 
superar os desafios impostos pelas 
mudanças do mercado internacional e 
pelo crescimento populacional. A seu 
ver, o país possui estratégias inovado-
ras e condições de atender a expansão 
mundial de consumo, visto o potencial 
em clima, solo e topografia. Além disso, 
o mundo tem demandado qualidade, 
ESG, sustentabilidade e a participação 
de famílias de pequenos produtores. 
“Se o país demonstrar realmente que 
possui todas essas condições, estare-
mos na frente”.

Elizabeth Farina, diretora Executiva da 
WRI Brasil

Carlos Augusto Rodrigues de Melo, 
presidente da Cooxupé

Com talento para revolucionar 
setores econômicos, em 1971, como 
Secretário da Agricultura de Minas 
Gerais, criou incentivos e inovações 
tecnológicas que transformaram o 
estado no maior produtor de café 
do Brasil. Já em 1974, como ministro 
da Agricultura realizou a moderni-
zação da Embrapa e promoveu a 
ocupação econômica do Cerrado 
brasileiro. Foi nesse período que 
implantou um ousado programa de 
bolsas de estudos para estudantes 
brasileiros nos maiores centros de 
pesquisa em agricultura do mundo. 
Cuidou também da reestruturação 
do crédito agrícola e de um novo 
equacionamento da ocupação do 
bioma amazônico.

O ex-ministro Roberto Rodrigues, 
coordenador da FGVAgro, disse 
na apresentação que Paolinelli é 
o maior brasileiro vivo, pois fez 
uma revolução no agro nacional 
ao implementar um programa de 
aplicação de tecnologia sustentá-
vel, transformando o Brasil na atual 
potência na produção e exportação 
de alimentos, energia e fibras. 

Malu Nachreiner, presidente da divisão Crop 
Science da Bayer no Brasil
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Homenagens

O prêmio Ney Bittencourt de 
Araújo – Personalidade do Agro-
negócio 2021 foi concedido à 
Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, 
que agradeceu emocionada com 

Já o Prêmio Norman Borlaug de 
Sustentabilidade 2021 foi entregue ao 
engenheiro agrônomo Celso Moretti, 
presidente da Embrapa. Marcello Brito, 
destacou na sua fala que Celso Moretti 
dedicou sua vida a pesquisa e hoje 
lidera a maior empresa de inovação 
tecnológica focada em geração de 
conhecimento para a agropecuária do 
país. Por seu trabalho, humildade e 
incansável dedicação ele foi escolhido 
para receber o Prêmio.

Em seu discurso Celso Moretti disse 
que é uma honra receber essa home-
nagem. “A revolução verde liderada 
por Norman Borlaug na década de 
1970 trouxe tecnologia e possibilitou 
que povos em várias partes do mundo 
tivessem mais alimentos à mesa. A 
tecnologia também está no centro da 
revolução da agricultura tropical, após 
as ondas de expansão e competitivi-
dade do agro brasileiro, vivemos uma 
terceira onda, a onda da sustentabili-

dade. Todas elas movidas a ciência. A 
Embrapa vem se dedicando ao longo 
das últimas décadas a desenvolver so-
luções para um agro mais sustentável: 
cultivares e animais mais adaptados 
ao estresse biótico e abiótico, plantio 
direto, fixação biológica de nitrogênio 
e mais recentemente a descoberta de 
um exército de microrganismos que 
veem auxiliar o produtor a enfrentar 

PRÊMIO NEY BITTENCOURT DE ARAÚJO – Personalidade do Agronegócio 2021

PRÊMIO NORMAN BORLAUG DE SUSTENTABILIDADE 2021 

pragar e doenças, a conviver com a 
seca e a reduzir a dependência externa 
de fertilizantes do nosso país”. Ele 
dedicou o Prêmio aos mais de oito 
mil colaboradores da Embrapa e a 
cada um dos milhões de agricultores 
brasileiros, responsáveis por uma das 
maiores, mais sustentáveis e competi-
tiva potência agrícola mundiais e à sua 
família. 

uma homenagem que leva o nome 
do fundador da Abag que tantas 
contribuições deu ao agronegócio 
nacional, que já pregava respeito ao 
meio ambiente, integração à eco-
nomia internacional e que tinha o 

sonho de dominarmos a partir do 
Brasil o conhecimento, o desenvol-
vimento da genética e da produção. 
“Dedico essa homenagem a todos 
os produtores rurais brasileiros. São 
eles que diariamente carregam esse 
país, alimentam nossa população e 
fazem do nosso agro uma referência 
mundial”, finalizou a Ministra.

Segundo Marcello Brito a trajetó-
ria da Ministra é irretocável e ela é 
admirada por todos na liderança do 
agro sustentável, produtivo e verde 
no mundo. “Nesses dois anos e meio 
no cargo de Ministra tem revolucio-
nado o agro nacional, apesar das 
dificuldades da pandemia, ampliou 
o financiamento para o Plano ABC, 
desenvolvimento da ILPF e agricultu-
ra regenerativa”. 
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P    ara o Brasil ter sucesso no mer-
cado de carbono, é necessário, 
primeiramente, haver uma 

estruturação legal e uma regulamen-
tação clara e transparente do setor, 
acompanhada do cumprimento 
da lei. A segunda premissa é inte-
grar toda a cadeia do agronegócio: 
fornecedores, produtor rural, con-
sumidores, investidores, indústria de 
processamento, sistemas de varejo 
e logística, institutos de pesquisa, 
universidade e entidades setoriais. 
A avaliação foi do presidente do 
Conselho Diretor da ABAG, Mar-
cello Brito, durante a live Carbono: 
O Novo Produto do Agro - promo-
vida pela revista Globo Rural, no 
dia 2 de julho.

Em sua ponderação, Brito reforçou 
o papel de todas as instâncias de 
governo nessa estruturação, da ini-
ciativa privada para a movimentação 

do mercado, das cooperativas para o 
acesso das tecnologias pelos produ-
tores de menor porte e das univer-
sidades para o desenvolvimento de 
ferramentas mais simples e diretas. 

“Nesse universo de ganha-ganha, o 
agronegócio brasileiro tem um mar 
de oportunidades para expandir seu 
comércio internacional e abrir novas 

ESTRUTURAÇÃO E INTEGRAÇÃO

frentes de negócio. Uma política bem 
estruturada permitirá ao país dar um 
novo salto em sua produção agroam-
biental”, ressaltou Brito.

Segundo ele, o país já produz e é 
exportador de uma série de produ-
tos carbono zero ou carbono positivo. 
Contudo, para avançar, é fundamental 
que a regulação do mercado interno 

“Nesse universo de ganha-
-ganha, o agronegócio bra-
sileiro tem um mar de opor-
tunidades para expandir seu 

comércio internacional e abrir 
novas frentes de negócio. 

Uma política bem estrutura-
da permitirá ao país dar um 
novo salto em sua produção 

agroambiental”,
ressaltou Brito.

LIVE - GLOBO RURAL

são fundamentais para o desenvolvimento do 
mercado de carbono verde no país
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esteja alinhada e integrada aos acordos 
internacionais, que devem ser estrutu-
rados e definidos durante a realização 
da COP26, em Glasgow, no Reino Uni-
do. “Temos cerca de quatro meses para 
apresentar uma proposta assertiva na 
conferência, destacando a relevância 
para o país em temas como o carbono, 
os pagamentos por serviços am-
bientais e a conservação dos biomas 
naturais”, disse no evento online.

Pelo menos 500 milhões de tonela-
das de carbono equivalente (tCO2eq) 
são passíveis de monetização pelo 
agronegócio brasileiro, o que pode 
ser convertido a, pelo menos, US$ 5 
bilhões. Este é o potencial do mer-
cado de carbono no país, destacou 
Eduardo Bastos, diretor de sustenta-
bilidade da Bayer, durante live.

O montante se refere apenas à área 
de agropecuária, sem considerar a 
floresta, que abriga mais 5 bilhões 
de toneladas. “São 40 milhões de 
hectares de grãos, então 40 milhões 
de toneladas [CO2eq]. Depois tem 
cana, pastagem, eucalipto. Com essas 
quatro culturas, a gente teria facil-
mente uns 500 milhões de toneladas, 
sendo pecuária de longe com maior 
potencial”, afirmou Bastos.

De acordo com ele, o volume ne-
gociado no novo mercado pode ser 
ainda maior à medida que haja mais 
robustez e conhecimento pelo pró-
prio produtor. Atualmente, a média 
considerada para pagamento é de 
US$ 10 por tonelada, inclusive com 
base no valor acordado pela Coalizão 

Leaf, assinada pelos governos esta-
dunidense, britânico e norueguês. 
No entanto, Bastos citou que Canadá 
e países europeus têm trabalhado 
com pagamentos de CAD 40 e € 40, 
respectivamente. “Determina onde 
e como você pode desmatar, exata-
mente para não impedir a expansão 
agrícola”, explicou. E completou: 
“Nossa tarefa de casa começa no 
cumprimento da lei, do Código 
Florestal, nas áreas de preservação 
permanente e reserva legal”.

seguem firmes. Prova disso, segundo 
ele, é que cerca de 45 pesquisadores 
da empresa trabalham em conjun-
to com a Bayer para pensar este 
movimento de descarbonização. “O 
mundo todo vai ser afetado pela 
descarbonização e, felizmente, nós 
estamos preparando o Brasil nas úl-
timas décadas para responder a essa 
demanda”, ressaltou.

Um dos pontos que precisa ser 
melhor desenvolvido é como este 

O evento também contou com a 
participação do presidente da Embra-
pa, Celso Moretti; que pontuou que 
o Brasil tem tecnologias importantes 
para mitigar a emissão de carbono e 
que outro importante pilar do merca-
do de carbono é o papel da pesquisa 
para entender qual a melhor forma 
de fixá-lo ao solo e também medir, 
verificar e reportar os resultados. Ele 
afirmou que as pesquisas em agri-
cultura e pecuária de baixo carbono 

conhecimento da Embrapa chega 
até os produtores, uma vez que, de 
acordo com Moretti, a cadeia de 
transferência está defasada. “Temos 
um sistema que está prejudicado no 
Brasil, então precisamos contar com 
parceiros privados, as secretarias de 
agricultura estaduais, o próprio Senar. 
Entendo que é uma rede, composta 
pela parte pública e privada, que vai 
levar as informações até a ponta”, 
observou.

Atualmente, a média con-
siderada para pagamento 

é de US$ 10
por tonelada,

 inclusive com base no 
valor acordado pela Coa-
lizão Leaf, assinada pelos 
governos estadunidense, 

britânico e norueguês. 
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PESQUISA DA ABAG
mostra a percepção atual da inovação e
competitividade no agronegócio
A partir da avaliação dos respondentes, entidade desenvolveu um documento com
dezesseis direcionadores estratégicos para ampliar o ambiente inovador no agro nacional

Para intensificar a competitivida-
de do agronegócio brasileiro, a 
ABAG promoveu uma pesquisa 

junto ao mercado, a fim de fornecer 
as principais tendências e ante-
ver transformações em termos de 
pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção (PD&I). Desse modo a pesquisa 
busca contribuir para a realização 
do planejamento estratégico das 
organizações públicas e privadas e 
para a definição nos próximos anos 
de um ambiente ainda mais compe-
titivo, sustentável e tecnológico, que 
resultará na produção de alimentos 
únicos, mais nutritivos e alinhados 
com as demandas dos mercados 
mais exigentes.

Intitulada “Visão da Inovação e Com-
petitividade do Agronegócio”, a pesqui-
sa, promovida nos meses de agosto 
e setembro de 2020 pelo Comitê de 
Inovação da ABAG, gerou um docu-
mento com dezesseis direcionadores 
estratégicos, divididos em sete áreas, 
para mapear o ambiente inovador no 
agronegócio nacional. 

Na área as Políticas Públicas, um 
dos direcionadores propostos é que 
as ações governamentais tenham a 
participação de associações repre-
sentativas do agronegócio, a fim de 
inserir de maneira mais contundente a 
promoção comercial internacional do 
agronegócio e sua sustentabilidade.

Em relação ao Fator Humano, uma 
das sugestões é a criação de po-
líticas de incentivos educacionais 
específicas para abarcar e permitir a 
inovação por meio de novas tecno-
logias, governança e gestão eficien-
tes dos processos produtivos e de 
inteligência competitiva. 

Em termos de Financiamento 
e Fomento à Inovação, a ABAG 
aponta na importância de assegu-
rar o crescimento do financiamento 
privado, uma vez que há o interesse 
do setor privado em atender tais de-
mandas, como operações de Barter 
e emissão de Cédulas de Produto 
Rural (CPR).

COMITÊ DE INOVAÇÃO
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Sobre Propriedade Intelectual e 
Patentes, um norteador é estimu-
lar redes de colaboração para que 
surjam mais pedidos de patente 
com alta qualidade, com depósitos 
no Brasil e no exterior. No caso da 
Política Internacional, os acordos 
internacionais e parcerias estratégicas 
entre países devem ser incentivados, 
visando fortalecer o desenvolvimento 
do setor com maior acesso às tecno-
logias e mercados de todos os blocos 
econômicos.

Para a Sustentabilidade, um dire-
cionador estratégico é a desmistifi-
cação da biotecnologia, ressaltando 
sua contribuição para a redução no 
uso de insumos e de área produtiva 
equivalente e articulando institu-
cionalmente para que tecnologias 
não sejam utilizadas como barreiras 
comerciais ao agronegócio brasileiro. 
Já em Infraestrutura, é fundamental 
a expansão de cobertura, velocidade 
e estabilidade na comunicação de 
dados, de forma a permitir a adoção 
de tecnologias 4.0 que são funda-
mentais à produtividade e também à 
competitividade.

SOBRE A PESQUISA

A pesquisa da ABAG contou com a 
participação de diversos setores da 
sociedade, sendo 78% pertencentes 
ao mercado, entidades do setor e 
academia e 22% ligados à inovação: 
aceleradoras, incubadora, parque 
tecnológico, startups, governo e ou-
tros. Um terço dos respondentes são 
associados da entidade. 

Para 80% dos participantes, o prin-
cipal desafio para a competitividade 
do agronegócio é a infraestrutura do 
país, seguido pela governança e ges-
tão. É importante ressaltar que esses 
dois fatores tendem a ser os princi-
pais quando se trata da perspectiva 
interna da empresa, ou seja, a própria 
organização. 

Em termos de avaliação global da 
importância dos fatores 4.0, orga-

nizacional, humano e ambiental, 
quatro fatores foram ressaltados 
como aqueles que mais contribuem 
para a inovação e competitividade 
da empresa: o humano (70%), o das 
tecnologias 4.0 (63%), o organizacio-
nal (54%), o ambiental (49%).

Sobre os aspectos de inovação, há 
uma visão balanceada de percepção 
qualitativa entre fraca e forte quan-
to aos incentivos governamentais e 
incentivos de transferência tecnoló-
gica. Já quando abordada a questão 
da atuação de agentes públicos 
(executivo e legislativo) na formação 
de políticas públicas para inovação e 
competitividade, a predominância da 
percepção fica entre fraca e leve-
mente fraca. Quanto aos incentivos 
educacionais a percepção fraca e le-
vemente fraca ultrapassa 65%, o que 
mostra a importância da educação 
para a inovação e competitividade no 
agronegócio brasileiro. 

A respeito das tecnologias 4.0, os 
respondentes destacaram a integra-
ção de sistemas (75%) de percepção 
extremamente forte. Outros subfato-
res citados também foram computa-
ção em nuvem, cibersegurança e big 
data & analytics. Por fim, com relação 
à inserção do agronegócio brasileiro 

participação de
diversos setores 

da sociedade

78% 
pertencentes ao

mercado,
entidades do 

setor e
academia e

22% 
ligados à inovação

nas cadeias globais de valor, os se-
guintes fatores receberam percepção 
extremamente forte: promoção co-
mercial internacional do agronegócio 
(73%), pesquisa agropecuária (68%) 
e sinergia entre agentes públicos e 
privados (58%).
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A ABAG se tornou parceira 
do Movimento Agroligadas, 
apoiando a realização de 

um estudo nacional sobre a atuação 
profissional feminina no segmento. 
A pesquisa está sendo conduzida 
pela Fran6 Análises de Mercado e 
conta com o patrocínio da Corteva 
e do Sicredi. 

De acordo com Geni Schenkel, 
presidente das Agroligadas; um mo-
vimento de mulheres do agro que 
nasceu no Mato Grosso; a pesquisa 
engloba as mulheres que atuam 
antes, dentro e após a porteira, de 
segmentos específicos, além de 
estudantes da área, com o objetivo 
de obter um retrato amplo da parti-
cipação e da contribuição feminina 
para o setor do agronegócio.

Fazer parte dessa iniciativa é uma 
satisfação, pois a ABAG realizou em 
2016 a primeira pesquisa sobre o 
perfil da mulher no agro no Brasil 

ABAG PARTICIPA DE PESQUISA
sobre mulheres no agronegócio do Movimento Agroligadas 

e desde então despertou diversos 
movimentos femininos no setor. 
Queremos continuar contribuindo 
cada vez mais para o fortalecimento 
e para a valorização do trabalho da 
mulher no agronegócio nacional. 
Temos convicção que essa pesquisa 
trará um conteúdo riquíssimo, que 
ajudará o setor a ser cada vez mais 
inclusivo, destaca Gislaine Balbinot, 
gerente de comunicação da ABAG.     

A divulgação do estudo está 

prevista para o mês de outubro. 
A pesquisa está dividida em duas 
partes: uma qualitativa e outra 
quantitativa. Além disso, todas as 
participantes estarão auxiliando uma 
iniciativa contra a fome, realizada 
pela Instituição FaçaumBemINCRÍ-
VEL que produz e distribui alimentos 
saudáveis para organizações que 
atendem a população carente. Isso 
porque a idealizadora e os parceiros 
reverterão a contribuição de cada 
mulher em donativos.

PESQUISA | MULHERES DO AGRO

Geni Schenkel,
presidente das

Agroligadas
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Balança comercial US$ bilhões

Fonte: Comex Stat - Exportação e Importação Geral (mdic.gov.br)

   Exportação  Importação  Saldo
  Total Brasil Agronegócio Total Brasil Agronegócio Total Brasil Agronegócio
 2011 256,04 94,97 226,25 17,51 29,79 77,46 
 2012 242,58 95,81 223,18 16,41 19,39 79,41 
 2013 242,03 99,97 239,75 17,06 2,29 82,91 
 2014 225,10 96,75 229,15 16,61 -4,05 80,13 
 2015 191,13 88,22 171,45 13,07 19,69 75,15 
 2016 185,24 84,93 137,55 13,63 47,68 71,31 
 2017 217,74 96,01 150,75 14,15 66,99 81,86 
 2018 239,89 101,69 181,23 14,04 58,66 87,65
 2019 221,126 96,85 185,93 13,76 35,19 83,09
 2020 209,9 101,81 158,8 13,05 51,1 87,76

Vendas de Máquinas Agrícolas

Fonte: Estatísticas 2019 (anfavea.com.br)

   tratores colheitadeiras retroescavadeira

  rodas esteiras       grãos cana

 2013 65089 942 8.539 1406 6.804

 2014 55612 835 6.448 982 4.161

 2015 37381 380 3.917 713 2.258

 2016 35956 302 4.498 910 1.288

 2017 35622 291 4.537 721 1.220

 2018 32859 466 5.759 643 2.060

2019 33148 553 5.580 645 3.929

2020 35.366 944 5.615 770 4.382

Vendas de 
Fertilizantes
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Volume de produto 
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Fonte: Sindiveg
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Online

No ano em que o Congresso 
Brasileiro do Agronegócio – CBA 
celebra 20 anos de existência, o agro 
brasileiro tem muitas conquistas 
para comemorar. Em duas décadas, 
foram grandes as transformações 
nas cadeias produtivas de alimentos, 
fibras e energias renováveis. Com 
o tema “Nosso Carbono é Verde”, o 
Congresso buscou mostrar como 
o desenvolvimento do mercado 
do carbono no País é essencial na 
transição para uma economia mais 
limpa e como o agro pode contribuir 
nessa direção.

Agradecemos as parcerias 
das empresas patrocinadoras, 
fundamentais para o sucesso do 
evento que, novamente, bateu recorde 
de público online.

Reserve sua agenda para participar da 
21ª edição do CBA, que será realizada 
em 01 de agosto de 2022.


