
Problemas relacionados a ques-
tões tributárias, gargalos logísti-
cos, falta de garantia de renda e 
restrição de oferta de importan-
tes  insumos  foram  apontados  
no Summit Agronegócio como 
motivos para que o País tenha 
um dos níveis mais elevados do 
mundo em despesas no agrone-
gócio. “O custo de produção no 
Brasil é 79% superior ao da Ar-
gentina e 39% acima das despe-
sas no Uruguai”, afirmou o em-
baixador e presidente executi-
vo da Associação Brasileira In-
dústria  Trigo  (Abitrigo),  Ru-
bens Barbosa, no painel “Ten-
dências – o futuro do agro”. 

O dirigente vê um acirramen-
to na competitividade entre os 
produtores  de  commodities  

agrícolas no mundo, diante dos 
avanços  de  produtividade  em  
todos os países. Além disso, Bar-
bosa diz que estão ocorrendo al-
terações geopolíticas importan-
tes desde a entrada mais forte 
da China no comércio exterior, 
com as quais os players do mer-
cado precisam lidar. 

Falta comunicar.  O  ex-minis-
tro da Agricultura e coordena-
dor  do  Centro  de  Estudos  do  
Agronegócio da Fundação Getú-
lio Vargas (GV Agro), Roberto 
Rodrigues,  ressaltou,  no  mes-
mo painel,  a necessidade de o 
setor comunicar melhor a  sua 
relevância para a economia do 
País.  “Temos  incompetência  
brutal em comunicar a impor-
tância  do  agro”,  disse  Rodri-
gues. “Falta o setor urbano assu-
mir a importância do segmento 
rural.  Renda  no  campo  não  é  
questão  para  produtor,  é  para  
toda sociedade.”

De  acordo  com  ele,  seguro,  
crédito e preço de garantia são 

três peças conjuntas para a po-
lítica agrícola, mas disse que o 
acesso ao seguro não avançou 
na  mesma  velocidade  dos  de-
mais. “Seguro rural é tão impor-
tante ou mais do que crédito ru-
ral”, afirmou. Neste ano-safra, 
especificamente, em que houve 
atraso no plantio de soja no Cen-
tro-Oeste e se pode adiar tam-
bém o milho safrinha, há risco 
climático  maior  envolvido,  
com possibilidade de lucro me-
nor, apontou o ex-ministro. 

Sobre a restrição da Rússia à 
importação de carnes do Brasil, 
Rodrigues ressaltou a importân-
cia de o País não mostrar “fragi-
lidades” perante os clientes. “O 
governo está trabalhando firme 

(para solucionar a questão), a so-
lução  virá,  mas  com  algumas  
perdas já consignadas”, disse.

Também presente ao painel, 
o deputado federal pelo PSD-PR 
e  ex-ministro  da  Agricultura,  
Reinhold Stephanes, ressaltou a 
possibilidade de, no futuro, fal-
tar adubo para o Brasil, princi-
palmente  o  potássio.  Ele  lem-
brou que o País é extremamente 
dependente desse nutriente,  o 
que é uma preocupação para o 
setor e que tem condições de ser 
solucionada. “Temos a terceira 
maior  reserva  de  potássio  do  
mundo”,  disse  o  ex-ministro,  
que acrescentou: “Há sustenta-
bilidade para exploração dessas 
reservas”. / C.T., L.P. e N.F. 

Agronegócio se 
consolida, mas
ainda há entraves

Entre os obstáculos
estão alta dependência 
de potássio, custo
excessivo de produção
e falta de comunicação

‘Produtor é guardião 
do meio ambiente’, 
acredita Faesp

l O presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado 

de São Paulo (Faesp), Fábio Mei-

relles, chamou a atenção, no 

evento, sobre a importância do 

combate à corrupção e de uma 

agenda de reformas. “O agro bra-

sileiro é competitivo, mas não po-

de avançar sem planejamento”, 

disse. O dirigente ressaltou que a 

garantia de renda, via seguro ru-

ral, é essencial para o fortaleci-

mento do produtor. Ele também 

destacou o esforço do setor em 

adotar práticas sustentáveis. “O 

agricultor é o verdadeiro guardião 

do ambiente.” Nesse contexto, 

lembrou da importância do Reno-

vaBio – uma política de estímulo 

aos biocombustíveis e redução 

das emissões de gases-estufa.

Já o diretor-presidente do Gru-

po Estado, Francisco Mesquita 

Neto, ressaltou a importância do 

agronegócio na retomada da eco-

nomia. “Responsável por um 

quarto do PIB, o agronegócio 

tem minimizado a crise.” E desta-

cou a necessidade de se discuti-

rem práticas que garantam a qua-

lidade e competitividade e estímu-

los à inovação. / C.T., L.P. e N.F.

Brasil vai alimentar nos próximos anos boa parte da população 
mundial. A questão é saber com que nível de competitividade

Problemas de hoje 
ameaçam expansão 
futura do campo Para o vice-presidente de 

Agronegócios do banco, 
Tarcísio Hübner, 
há ainda a opção de
captações externas
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Insumos. Stephanes alerta 
sobre escassez de adubo

Crédito será facilitado e 
com juros baixos, diz BB
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O maior consenso no agronegó-
cio brasileiro é de que o País é vo-
cacionado a alimentar boa parte 
da população mundial nos próxi-
mos anos e, ao mesmo tempo, o 
seu  amplo  mercado  interno.  
Atualmente, já figura como um 
dos  principais  exportadores  de  
commodities  agrícolas,  e  a  de-
manda firme da China, o princi-
pal comprador, não deve arrefe-
cer no curto prazo. Para o Brasil 
aumentar sua participação de ma-
neira competitiva, é preciso supe-
rar inúmeros obstáculos, como a 
falta de uma política adequada de 
seguro rural, alto custo de produ-

ção, e pouca vocação para a comu-
nicação do setor. As soluções pa-
ra vários desses problemas sur-
gem a todo  instante  –  como o 
avanço da pesquisa e de tecnolo-
gias voltadas ao campo, desburo-
cratização de processos e maior 
conscientização ambiental. 

Esses grandes temas centraliza-
ram os debates do Summit Agro-
negócio Brasil 2017, realizado na 
segunda-feira pelo Estado, com 
patrocínio da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo (Faesp) e do Banco do 
Brasil. Um dos palestrantes, o vi-
ce-presidente global de Assuntos 
Corporativos da Bunge, Stewart 
Lindsay, confirmou que o futuro 
da empresa – uma das maiores tra-
dings exportadoras de grãos do 

mundo – está relacionado ao su-
cesso da agricultura brasileira. “O 
País é uma região-chave”, garan-
tiu. Lindsay citou, ainda, o Códi-
go Florestal como um padrão im-
portante, que distingue os agricul-
tores brasileiros. 

Inteligência global. A presiden-
te  da  Gro  Intelligence,  Sara  
Menker, observou que para o Bra-
sil se manter em destaque num 
cenário  altamente  competitivo  
precisa lançar mão de inteligên-
cia global de mercado, para identi-
ficar as melhores oportunidades 
e também reduzir a extrema de-
pendência da China.

Um dos fatores essenciais que 
reforçarão e ampliarão a competi-
tividade brasileira  daqui  para a  

frente – após o salto de produtivi-
dade nos últimos 20 anos – é o uso 
intensivo de tecnologias, princi-
palmente as relacionadas à conec-
tividade, como internet das coi-
sas e armazenamento de dados. 

Entre os debatedores do painel 
“Agrotech: tecnologia e resulta-
dos”, a principal questão levanta-
da foi que há um “dilúvio” de infor-
mações, que agora precisam ser 
filtradas para uso prático do pro-
dutor rural. “O grande problema 
é captar dados importantes e pro-
duzir tecnologia com resultado”, 
observou o chefe-geral da Embra-
pa Monitoramento por Satélite, 
Evaristo Eduardo de Miranda. 

No campo da política agrícola, 
o desafio é garantir renda e crédi-
to suficiente para o produtor ru-
ral, além de governo e setor priva-
do trabalharem juntos para am-
pliar mercados. Nesse quesito, o 
ministro interino da Agricultura, 
Eumar Novacki, garantiu que o 

governo federal “tem dado todo o 
respaldo para as ações do setor”. 
Ele citou, em sua exposição, o pro-
grama Agro+, que tem como obje-
tivo melhorar a competitividade 
agropecuária, por meio, por exem-
plo, da desburocratização.

A garantia de renda, tema caro 
à Faesp, também foi citada pelo 
presidente  da  entidade,  Fábio  
Meirelles. No âmbito do que seria 
um plano plurianual para a agri-
cultura, Meirelles alertou sobre a 
necessidade de instrumentos de 
mitigação de risco, como o segu-
ro rural, “essencial para o fortale-
cimento de todo o agronegócio”, 
disse. “Deve haver maior ênfase a 
este assunto na política agrícola.” 

Faturamento. Sob esse aspecto, 
o Banco do Brasil divulgou que a 
instituição lançará um programa 
pioneiro entre os bancos brasilei-
ros: a oferta de seguro sobre o fatu-
ramento, que garante proteção à 
renda estimada pelo produtor du-
rante a safra. O vice-presidente 
de Agronegócios do BB, Tarcísio 
Hübner, mencionou que o banco 
desenhou o seguro sobre renda 
“justamente para preencher uma 
lacuna, que dificultava a continui-
dade dos investimentos do produ-
tor na atividade”, disse. “Agora, in-
dependentemente da produção e 
da situação de preço, ele garante 
uma renda pactuada com o produ-
tor, ou seja, é um seguro que gera 
um prêmio sobre a rentabilidade 
estimada para a safra”, explicou.

“O futuro do País passa
por um projeto de nação. 
Nas exportações, cabe ao 
governo apresentar 
o agronegócio, 
pois não há 
adidos agrícolas 
suficientes”
Marcos da Rosa
PRESIDENTE DA 

APROSOJA BRASIL

SUMMIT AGRONEGÓCIO BRASIL 2017

O vice-presidente de Agronegó-
cios do Banco do Brasil, Tarcí-
sio  Hübner,  disse  na  abertura  
do  Summit  Agronegócio  2017  
que  o  agronegócio  representa  
23% do PIB brasileiro e é respon-
sável pelo superávit na balança 
comercial. Ele atribuiu esse re-
sultado às tecnologias emprega-
das e ao acesso a crédito. Hüb-
ner comentou que, com o cená-
rio de juros mais baixos, crédito 
não  será  problema  no  futuro.  

“Estará mais disponível e com-
petitivo, com juros baixos”, afir-
mou o executivo, acrescentan-
do que o financiamento exter-
no também estará mais acessí-
vel aos produtores rurais brasi-
leiros. “Temos a opção de fun-
ding externo e o que não falta é 
recurso no mundo.”

O  representante  do  maior  
banco financiador do agronegó-
cio do País, com cerca de 60% 
das  contratações,  ponderou  
que o crédito terá um papel im-
portante no estímulo ao plan-
tio em um cenário menos remu-
nerador. “As margens são aper-
tadas e, se o produtor não garan-
tir  a  renda,  teremos  proble-
mas.” Segundo ele, um dos desa-
fios é levar plataformas e solu-
ções  digitais  para  garantir  
maior rentabilidade ao campo.

Com relação ao seguro agrí-
cola, o executivo do BB disse 
que o banco substituiu a ofer-
ta de seguro de produção pelo 
seguro  de  faturamento,  mas  
cobrou  maior  participação  
das  seguradoras.  “Para  que  
avance, seguro de faturamen-
to precisa ser mais ofertado”, 
assinalou. / C.T., L.P. e N.F.

l Longo prazo

Peso. Produzir na Argentina 
é mais barato, diz Barbosa

l O maior financiador
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Interesse. Público lotou 
auditório do Sheraton 
WTC, em São Paulo, para 
o Summit Agronegócio

180
bilhões de reais é a carteira de 

crédito rural do Banco do Brasil

65%
deste valor vai para custeio
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