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TEREMOS DE FAZER 

MAIS COM MENOS

Henrique Isliker Pátria 
Editor Responsável

O s negócios estão começando a entrar nos trilhos. Nesta edição da 
Agrimotor em várias reportagens ou artigos é possível sentir o cli-
ma de otimismo e esperança expressado de forma limpa e simples 
seja por nossos editores ou em artigos do nosso competente time 

de articulistas. 
-

cional que foi realizado no início do mês de julho em São Paulo e do qual 
-

te Michel Temer disse alto e bom som “O agronegócio aqui no Brasil respon-

-
dos esperamos o seu crescimento e isso só acontecerá com a retomada da 
confiança e da credibilidade que serão adquiridos com o desenvolvimento 
econômico do Brasil. 

-
me desafio pela frente mas tem amplas e totais condições de superá-lo. Já 
estamos posicionados entre os cinco principais produtores mundiais de vá-

-

-
mento na produção de alimentos no mundo até 2050. 

Também deve ser conferido o lançamento de um software que simplifica 

As soluções encontradas com a simulação remetem para uma grande eco-

Estaremos com esta edição na Feira Fenasucro/Agrocana que vai aconte-

que há em novidades no campo sucronergético que é 
uma das locomotivas da retomada econômica. 

Boa leitura!

Este veículo apoia:

editorial.indd   4 04/08/2016   19:32:45
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

P linio Nastari é um 
personagem muito 
conhecido e respei-
tado entre os em-

presários ligados ao agrone-
gócio no Brasil. Doutor em 
economia agrícola pela Iowa 
State University, nos Estados 
Unidos, ele é o presidente da 
Datagro, de Barueri, na região 
metropolitana de São Pau-
lo, uma das mais renomadas 
consultorias independentes 
do ramo em atividade no país. 
Com mais de 35 anos de expe-
riência, a Datagro produz aná-
lises inovadoras e diferenciadas sobre 
as principais commodities agropecu-
árias – entre as quais açúcar, etanol, 
milho, soja, carnes, e suas relações 
com a economia como um todo –, a 
fim de fornecer ferramentas para uma 
melhor compreensão do mercado, 
agregando valor ao posicionamento 
estratégico e comercial de seus clien-
tes, cuja base é formada por produto-
res agrícolas, trading companies, ban-
cos, distribuidores de combustíveis, 
fornecedores de insumos, governos, 
fundos de investimentos, empresas 
de logística, e agências de informação 
de todo o mundo.

Ainda comemorando os excelentes 
resultados do Global Agribusiness Fo-
rum 2016 (NE: Veja a cobertura especial 

nesta edição da Agrimotor), organiza-
da por sua empresa, Plinio concedeu, 
com exclusividade, esta entrevista 
para a revista. Confira!

Agrimotor: Qual a avaliação que 
o senhor faz do atual momento do 
agronegócio no Brasil?

Plinio Nastari: O Brasil já é um pro-
tagonista mundial muito importante 
em várias commodities agrícolas – tais 
como açúcar, soja, milho, café, carnes 
e suco de laranja –, representando os 
primeiro, segundo e terceiro lugares 
na produção e na exportação das 
principais delas. Mas a expectativa 
dos maiores produtores e consumi-
dores é de que o Brasil deverá ter 
um protagonismo ampliado, além do 

que ele já representa. E essa 
avaliação advém dos estudos 
desenvolvidos pela Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), pela Organização das 
Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO) e 
pelo U.S. Department of Agri-
culture (USDA). Esses três or-
ganismos convergem na sua 
avaliação de que, até 2050, 
o Brasil deva responder por 
40%, aproximadamente, do 
crescimento da produção de 
alimentos no mundo. 

E qual a situação desses setores 
principais, começando pelo açúcar?

No caso do açúcar, o Brasil, que 
respondeu nos últimos 15 anos por 
boa parte do crescimento mundial 
do mercado, por contingências, prin-
cipalmente domésticas – como, por 
exemplo, a indefinição de qual é a 
regra de competitividade do etanol, 
em relação à gasolina, bem como 
pelo elevado endividamento do se-
tor, que advém de seis anos de inter-
venção no preço da gasolina –, parou 
de fazer investimentos em ampliação 
de capacidade de moagem. Embora 
os investimentos no setor continuem 
ocorrendo na direção de ampliação 
de fabricação de açúcar, com gera-

Para o presidente da Datagro, Plinio Nastari, o agronegócio brasileiro tem, sim, 
muitos desafios pela frente. Mas, também tem ampla capacidade para enfrentá-los e 
vencê-los.

Marcus Frediani

FUTURO MAIS DO QUE 

PROMISSOR
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R$ 86 a R$ 87 a saca, que também é 
recorde. Os preços de exportação de 
R$ 0,67 a R$ 0,68 por libra/peso, o que 
nunca se viu, nem quando o preço 
em Nova York chegou a US$ 0.30 por 
libra/peso. A mesma coisa está acon-
tecendo com os grãos, embora guar-
dando as observações que mencionei 
aí atrás.

Em que medida a manutenção do 
impasse político continua influindo 
na ausência de investimentos?

Bem, por enquanto, está tudo pa-
ralisado, esperando o resultado da 
votação do impeachment, em agosto. 
Enquanto isso não acontecer, medidas 
estruturais de reforma também não 
são adotadas pelo governo interino. 
Precisamos passar por essa fase para 
saber o que vai acontecer até o final 
do ano. Enquanto isso, os investimen-
tos em máquinas, equipamentos, em 
novos projetos em energia continu-
am em compasso de espera, porque 
não sabemos que governo iremos ter 
a partir de setembro.

Dilma, muito provavelmente, já é 
carta fora do baralho, e não vai vol-
tar. Como o senhor analisa as pro-
postas a serem implementadas no 
futuro governo Temer? 

Claramente, o governo Temer é 
um governo pró-mercado, que está 
indicando uma direção no sentido 
de menor intervenção direta na eco-
nomia, com o estabelecimento de re-
gras para que o setor privado assuma 
o seu papel de protagonista na eco-
nomia. Assim, existe uma expectativa 
positiva do setor privado em relação a 
essa orientação.

Nesse cenário, qual será o papel 
desempenhado pelo agronegócio?

O agronegócio vai continuar sen-
do o motor da economia brasileira, 
sem dúvida, porque é onde sobraram 
competência e competitividade no 

ção e na maior produção de etanol 
anidro, os investimentos em amplia-
ção de capacidade de moagem estão 
estagnados desde 2012. O mundo 
não percebeu que isso estava acon-
tecendo – porque nós estávamos vi-
vendo um cenário de superávit – até 
outubro de 2015, quando entramos 
num ciclo de déficit. A valorização do 
preço do açúcar que assistimos hoje 
reflete exatamente a compreensão 
de que aquele motor que havia dado 
sustentação ao mercado mundial ha-
via parado. Assim, o mercado busca, 
agora, qual é o fornecedor marginal 
que poderá atender a esse cresci-
mento de demanda.

E quais as perspectivas para ele?
Num primeiro momento, o Brasil 

pode atender a algum crescimento, 
ampliando a fabricação de açúcar, 
em detrimento da fabricação de 
etanol. Só que isso acontecerá de 
forma limitada. Em 2016-2017, no 
Centro-Sul, nós já vamos enxergar 
um aumento da produção de açú-
car. E, talvez, ainda em 2017 e 2018, 
uma alteração do mix de produção 
dentro dos limites possíveis da dis-
ponibilidade de cana-de-açúcar. De 
qualquer forma, agora fica limitada 
a expansão devido à insuficiência da 
capacidade de moagem.

E o etanol?
O mercado de combustíveis no 

Brasil tem crescido a uma taxa que 
é, inclusive, neste momento, desco-
nectada do PIB. No ano passado, o 
consumo de combustível do Ciclo 
Otto registrou 0% de crescimento, 
enquanto o PIB teve uma retração de 
3,8%. E, este ano, o PIB deve cair 3,6%, 
enquanto o consumo de combustível 
deve cair só 2% a 2,5%. Ou seja, ele 
continua se mantendo num nível de 
resiliência, o que significa um mer-
cado doméstico ainda ativo, ainda 
demandante. E dentro desse cenário 

geral, com a geração de pouco exce-
dente exportado de etanol.

Estamos perdendo posições nes-
se mercado em termos mundiais?

Infelizmente, sim. A atual conjun-
tura tem feito com que os Estados 
Unidos venham ampliando a sua 
participação na exportação mundial 
de etanol, enquanto o Brasil está re-
traindo. Eles estão preenchendo o 
mercado internacional, abrindo no-
vos mercados na China, nas Filipinas, 
na Índia, na Tunísia, no Japão e na 
Coreia, enquanto o Brasil fica limitado 
às exportação aos países que pagam 
premium, como o mercado europeu 
de alcoóis especiais, e o pedaço do 
mercado norte-americano, que remu-
nera o etanol de baixa densidade.

E como está o panorama das 
outras commodities, tais como os 
grãos?

O preço de milho e soja está pas-
sando por um momento muito positi-
vo, porém com pontos de atenção em 
relação à dívida em dólar, à quebra de 
produção do milho “safrinha” em al-
gumas regiões, o que tem impedido 
alguns agricultores de entregar a pro-
dução que havia sido comprometida 
com as trades, criando uma perspec-
tiva de renegociação de prazos. No 
caso das carnes, esse é um mercado 
que está sofrendo com a redução de 
consumo no mercado doméstico, que 
está sendo parcialmente compensada 
com a ampliação das exportações.

No comparativo com o ano passa-
do, como andam os preços?

É um cenário em que os preços 
em geral estão mais remuneradores 
do que em 2015. Os preços do açú-
car estão muito bons no mercado 
interno, especialmente no Nordeste, 
onde ele está sendo vendido acima 
de R$ 100 a saca, que é um recorde; 
já no Centro-Sul, o preço está entre 

1_entrevista_nastari.indd   7 04/08/2016   19:34:02
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Brasil. Deveremos continuar tendo 
investimentos concentrados nessa 
área, sendo que os outros investi-
mentos, como aqueles em serviços, 
virão a reboque do investimento no 
setor agropecuário e no agronegócio. 
Assistiremos, certamente, a expan-
são da fronteira de produção agrícola 
para grãos, para algodão, para café, 
bem como para açúcar e álcool, ainda 
dependendo do estabelecimento de 
regras mais claras para o convívio do 
etanol com a gasolina.

Um dos receios do setor agrícola 
diz respeito à taxação das expor-
tações. No seu entender, esse é um 
perigo real?

A gente percebe que o setor agro-
pecuário brasileiro é fortemente ex-
portador. E é regra no mundo inteiro, 
que você não tributa a exportação, 
porque ela promove desenvolvimen-
to dos setores a ela relacionados. O 
governo acaba se beneficiando com a 
arrecadação a partir do momento em 
que se assiste ao efeito multiplicador 
gerado pela atividade do agronegó-
cio. Então, é um benefício de arreca-
dação indireto. Creio que isso é o que 
precisa ser compreendido pelo go-
verno e pela sociedade. É preciso que 
seja mantida essa filosofia e essa vi-
são, a fim de que não seja feito o que 
a Cristina Kirchner fez na Argentina, 
que foi tributar a exportação de soja 
e milho, porque você mata a galinha 
dos ovos de ouro, impedindo que se 
tenha o efeito multiplicador positivo 
que a atividade pode gerar dentro 
da economia. A renda que você gera 
com a produção agropecuária ex-
portada vai movimentar o comércio, 
a indústria, vai gerar arrecadação de 
ICMS, de ISS, de Imposto de Renda, de 
PIS, de Cofins... Mas, se você não tem 
essa atividade e se a ânsia fiscal for tão 
grande a ponto de taxar a exportação, 
nada disso acontece. Então, é dentro 
dessa filosofia que se deve compreen-

der o desenvolvimento da atividade 
do agronegócio e os benefícios que 
ela gera do ponto de vista fiscal. Isso é 
muito claro: quando a atividade agro-
pecuária vai bem no interior, as pesso-
as compram automóveis, consomem 
mais alimentos, mais eletrodomésti-
cos e a arrecadação cresce. Contudo, 
quando a atividade agropecuária vai 
mal – e ela pode ir mal quando é pe-
nalizada com tributos na exportação 

–, aí, tudo vai mal. Por isso, é preciso 
ter essa compreensão: o mundo intei-
ro não tributa a exportação, e é assim 
que tem que ser.

Sérios problemas e deficiências da 
infraestrutura ainda deixam o Brasil 
na posição de refém da ineficiência 
logística. E, o que é pior, o governo 
brasileiro não tem nem competên-
cia, nem condições de arcar com a 
reversão desse quadro. O senhor vê 
alguma luz no fim desse túnel?

Basta ver a diferencia de preço da 
soja e milho em Paranaguá, e da soja 
e milho em Sorriso, no Mato Grosso, 
em função da logística. Mas não dá 
para imaginar que o Estado vá ter fô-
lego e recursos para bancar esse défi-
cit de logística e de infraestrutura de 
armazenagem e de escoamento da 

produção. Então, acredito que a solu-
ção deva vir de parcerias público-pri-
vadas, com o estabelecimento de re-
gulações que permitam isso. Aliás, na 
hora que o Estado faz isso sozinho é 
que se geram distorções, como a cor-
rupção, e se cria o ambiente propício 
para que haja desvios. Então, deixa o 
setor privado cuidar disso, com regras 
e ambiente favorável para que haja o 
investimento privado. E o governo Te-
mer está indo nessa direção.

Inovação no campo é um tema 
que sempre está em pauta quando 
se fala em agronegócio. Temos sido 
proativos nessa área?

Quem desenvolve tecnologia hoje, 
no Brasil, é a Embrapa, as universida-
des, os institutos de pesquisa públi-
cos e privados e as empresas, que, 
não raro, investem mais do que 10% 
de sua receita nessa finalidade – são 
bilhões de dólares. A Embrapa, com 
todas as limitações de um órgão pú-
blico, tem desempenhado um papel 
extraordinário, no sentido de alcançar 
metas e de desenvolver tecnologia, 
com poucos recursos, provocando 
uma transformação enorme e bené-
fica nesse cenário, assim como fazem 
as universidades. O que está falando 
para melhorar e que para que as coi-
sas avancem de forma mais rápida? 
Bem, em primeiro lugar, no Brasil é 
preciso que se tenha a definição de 
uma regra que permita que as empre-
sas façam acordos com universidades, 
de forma que o desenvolvimento da 
tecnologia defina claramente para 
quem vai o royalty e o benefício da 
patente. Por aqui, essa integração 
entre empresas e universidades não 
é tão forte quanto o que ocorre no 
exterior, como acontece na Europa, 
na Austrália e no Canadá, por exem-
plo. Mas, repito, isso pode melhorar, 
desde que você crie uma legislação 
que proteja a propriedade intelectu-
al desses projetos desenvolvidos em 

“O agronegócio 
vai continuar 
sendo o motor 
da economia 
brasileira porque 
é onde sobraram 
competência e 
competitividade”
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conjunto. Se isso for criado, pode re-
presentar um grande avanço no senti-
do de uma maior integração entre es-
sas partes para o desenvolvimento de 
tecnologia. A mesma coisa vale para 
os institutos de pesquisa públicos e 
privados. E, para a tecnologia desen-
volvida pelas empresas, isso também 
vai dar mais conforto para que elas 
disponibilizem tecnologia de ponta e 
de última geração aqui no Brasil. Mas 
nada disso adianta se você não tiver 
um produtor educado para aplicar 
adequadamente essa tecnologia, que 
foi um tema que eu discuti muito no 
Global Agribusiness 2016, que aca-
bamos de realizar em São Paulo. Não 
adianta ter essa tecnologia se o pro-
dutor não sabe que ela existe.

Quais os caminhos possíveis para 
se gerar estímulo a esse processo 
educacional?

Bem, em primeiro lugar com uma 
maior compreensão sobre o valor da 
tecnologia, para acabar com esse dog-
ma de “Ah, eu não vou pagar, porque 
eu quero de graça”, o que vai permitir 
que você ganhe mais. Essa história de 
que não se deve pagar pela tecnologia 
é uma idiotice. É melhor pagar, sim, e 
ter uma produtividade maior e resul-
tados melhores. A segunda coisa é de-
senvolver, estar atento e implementar 
tecnologias que estejam na direção da 
sustentabilidade e com a proteção de 
recursos naturais finitos, como menor 
uso de água, tecnologias que permi-
tam conservação de solo, controle de 
erosão, aumento de produtividade 
com ocupação racional de terra, como 
fazer rotação, integração lavoura/agro-
pecuária/floresta... Enfim, há várias so-
luções. E tudo isso você consegue com 
educação do produtor.

E quem deveria tomar a frente 
desse processo?

Trata-se de um esforço de infor-
mação de todos, no qual a Imprensa 

exerce um papel fundamental, por-
que o produtor precisa saber que 
essas tecnologias existem e qual é a 
vantagem de sua aplicação, até para 
formar mão de obra. A Datagro, por 
exemplo, está olhando cada vez mais 
para a educação, porque estamos 
educando as pessoas a verem uma 
análise, a entenderem um gráfico 
de preços, como se faz projeções de 
oferta e demanda, como se interpreta 
o mercado e por aí vai.

E como o senhor enxerga o cená-
rio do agronegócio do Brasil “além 
de 2016”?

O Brasil está caminhando na di-
reção de uma tecnificação cada vez 
maior, de uma sustentabilidade 
crescente das ações, não existe país 
que tenha uma atividade tão desen-
volvida quanto a de conservação de 
solo em áreas de preservação perma-
nentes, não há legislação de Reserva 
Legal que se compare à do Brasil, 
os produtores estão buscando cada 
vez mais informação de qualidade, o 
que estamos observando claramen-
te, acompanhando a evolução das 
coisas. Creio, então, que, no médio e 
no longo prazo, aquela visão de que 
o Brasil pode ser o “país do futuro”, 
na área agropecuária, sim, ele será. 
Talvez nem tanto na área industrial, 
ou na área de serviço, mas, no setor 
agropecuário, sim, e vai ser o país lí-
der, não tenho dúvida disso. O fato 
de que a gente tem realizado o GAF 
aqui no Brasil com o apoio dos prin-
cipais países, que são protagonistas 
junto com o Brasil nessa atividade, 
reconhecendo o importante papel 
do Brasil, para mim, é um indicativo 
que o país tem um futuro bastante 
promissor nessa área. 

Objetivamente, quais são suas 
apostas nesse sentido?

Então, creio que devemos cami-
nhar para uma produção de milho 

de 200 milhões de toneladas no mé-
dio prazo, para um desfrute do nosso 
estoque, do nosso rebanho bovino 
cada vez maior, do aumento gradu-
al da produção de carnes brancas, 
tanto de frango quanto de suínos, 
porque você tem oportunidades de 
conversão de soja no interior em 
carnes brancas, porque é mais fácil 
e eficiente você transportar milho e 
soja na forma de proteínas – enquan-
to tivermos esse déficit de logística, 
teremos um grande estímulo, um 
grande incentivo econômico para 
ampliar granjas de frango e porco 
lá no Mato Grosso, enfim, milho e 
soja é barato. Isso tudo vai continuar 
acontecendo, creio que existem mui-
tas oportunidades de negócio e de 
desenvolvimento de mercados, de 
atividade econômica e de emprego 
fora do eixo Rio-São Paulo. O Brasil 
vai continuar crescendo na direção 
do Oeste, por causa desse movimen-
to, dessa grande oportunidade que 
é o agronegócio no interior. Então, 
vejo um futuro bastante promissor 
nessa área.

O GAF 2016 foi um grande suces-
so. Agora, já é hora de começar a 
pensar o que será feito na próxima 
edição do evento, em 2018. A Data-
gro já tem uma pauta preliminar do 
que iremos ver nele?

Temos, sim. Vai ser um evento em 
que a gente vai estar muito focado 
em acesso a mercados, não só para o 
Brasil, mas para o mundo inteiro, para 
padrões de produção e para agrega-
ção de valor. Como agregar valor à 
produção agropecuária, com a trans-
formação desses produtos primários 
e básicos, em produtos processados, 
de alto valor, atendendo à demanda 
do consumidor? Quais são esses pro-
dutos e como produzi-los para que 
eles cumpram essa missão? No GAF 
2018 pretendemos responder essas e 
muitas outras perguntas. 
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O rganização impecável e efi-
ciente dos trabalhos, pla-
teia altamente qualificada, 
profissionais de altíssimo 

gabarito na condução das palestras, 
painéis e nas demais atividades do 
evento, e elevados níveis de qualidade, 
relevância, atualidade e transparência 
na seleção dos temas selecionados 
para o debate, tudo junto e misturado 
num ambiente de troca de ideias e in-
formações extremamente produtivo. 
Estes, seguramente, foram alguns dos 

principais ingredientes do sucesso da 
realização da terceira edição do Global 
Agribusiness Forum 2016 (GAF 2016), 
evento promovido, nos dias 4 e 5 de 
julho, no Hotel Grand Hyatt, em São 
Paulo sob a chancela e curadoria da 
Datagro, em parceria com a Sociedade 
Rural Brasileira, com a Associação Bra-
sileira dos Produtores de Milho (Abra-
milho) e com a Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Tendo como ponto de partida a 
proposta temática “Agropecuária do 

Amanhã: Fazer Mais com Menos – 
Disseminando as Bases do Desenvol-
vimento Sustentável”, as discussões 
do encontro reuniram especialistas e 
grandes expoentes, tais como produ-
tores, especialistas e empresas de di-
versos países para discutir o futuro da 
agricultura e a busca de alternativas 
aos desafios para o desenvolvimento 
sustentável. Realizado no Brasil a cada 
dois anos, o GAF conta com o apoio 
da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), 

Fazer mais com menos, investir e democratizar os recursos tecnológicos, criar a 
“Marca Brasil” para o nosso agronegócio e, sobretudo, acreditar que estamos aptos 
a enfrentar todo e qualquer desafio para fazê-lo crescer em termos planetários. 
Estas – e muitas outras – foram as conclusões tiradas durante a realização do Global 
Agribusiness Forum, no início do mês de julho, cujos ecos continuam a reverberar no 
Brasil e no mundo. Confira!

Marcus Frediani

AGRONEGÓCIO: A SAÍDA 

VIÁVEL PARA O BRASIL
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dos governos brasileiro e dos Estados 
Unidos, da Comissão Europeia, além 
de países como França, Alemanha, 
Portugal, Cingapura, Turquia, Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia, e de produ-
tores de mais de 120 nacionalidades.

Numa demonstração de elevado 
prestígio, a cerimônia de abertura da 
edição 2016 do Global Agribusiness 
Forum contou com a participação de 
ninguém menos do que o presiden-
te da República em exercício Michel 
Temer, que, muito diretamente, fez 
questão de registrar em seu extenso 
pronunciamento que o povo brasilei-
ro deve muito à agricultura nacional. 
“O agronegócio aqui no Brasil respon-
de por mais de 40% das exportações, 
por 25% dos empregos e por cerca de 
20% do PIB”, disse sob aplausos, crian-
do um clima altamente sinérgico e de 
empatia com a plateia. 

Na ocasião, Temer salientou que é 
importante que o setor continue cres-
cendo para contribuir com a retoma-
da do crescimento econômico e com 
a geração de empregos. Para isso, dis-
se ele, é preciso reestabelecer a credi-
bilidade e a confiança no País. “Muitos 
investidores estrangeiros estão espe-
rando um pouco para ver o que acon-
tece daqui um mês, um mês e meio, 
para, depois, investirem com muita 
força aqui no Brasil”, registrou o pre-
sidente em exercício, acrescentando 

que pretende viajar 
por diversos países 
para incentivar o in-
vestimento estran-
geiro na agricultura 
brasileira. “Não se 
pode imaginar que 
se vai criar emprego 
se você não pres-
tigiar a iniciativa 
privada. Então, em-
prego é uma coisa 
que nós temos que 
trabalhar, e, para 
isso, temos que 

prestigiar a indústria, a agricultura e o 
setor de serviços”, fez questão de as-
sinalar, dizendo, ainda, que pretende 
viajar por vários países para incentivar 
esse investimento estrangeiro na eco-
nomia do país. 

Temer aproveitou o discurso para 
agradecer a demonstração de con-
fiança no governo recebido por re-
presentantes do agronegócio, sob a 
forma de um manifesto, assinado por 
46 entidades de vários segmentos 
do agronegócio brasileiro, a partir da 
Confederação Nacional da Agricultu-
ra (CNA), que lhe foi entregue pelos 
realizadores do fórum. “Vou colocar 
esse acordo em um quadro no meu 
gabinete. É uma coisa importantíssi-
ma para nós, porque esse apoio nos 
permite ganhar forças para enfrentar 
os problemas. Nós temos o apoio dos 
setores produtivos do país”, finalizou, 
ovacionado pelo 
auditório.

Presença mar-
cante no dia da 
abertura do GAF 
2016, o ministro da 
Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento 
(Mapa), Blairo Ma-
ggi, disse, em seu 
pronunciamento, 
que, em cinco anos, 
o Brasil deverá au-

mentar sua participação no comércio 
agrícola internacional de 6,9% para 
10%. “Esta é a meta que estabeleci 
para o crescimento de nossas expor-
tações”, afirmou. Para isso, o ministro 
propõe incluir os assentamentos nas 
estatísticas produtivas brasileiras. Se-
gundo ele, são mais de 47 milhões de 
hectares de terras pouco produtivas, 
distribuídas para 640 famílias assenta-
das. Um estoque de terras e pessoas, 
de acordo com o ministro, que precisa 
ser incluído no cenário do agronegó-
cio brasileiro. 

“A Ásia – não só, obviamente, a Chi-
na – é o principal mercado-alvo, mas, 
claro, sem deixar de lado também, 
Estados Unidos e União Europeia”, res-
saltou. Entre os produtos agrícolas, o 
ministro frisou que a pauta exporta-
dora nacional é diversificada, já que 
somos líderes em vários segmentos, 
mas deu importante ênfase ao poten-
cial de o Brasil aumentar sua produção 
de carnes, a fim de participar de modo 
substancial como um grande fornece-
dor internacional de proteína animal. 
Outro produto, destacado por Maggi, 
como de enorme potencial de merca-
do em nível mundial foi o etanol.

Mais do que nunca, é preciso fazer 
mais com menos

Durante a extensa programação 
do Global Agribusiness Forum 2016 
foi possível acompanhar, em diver-
sas palestras e painéis, uma brilhante 

O presidente da República em exercício, Michel Temer, e o governador do 
estado de São Paulo, Geraldo Alckmin

Blairo Maggi, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
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e completa série de exposições de 
ideias e soluções para vencer os desa-
fios do futuro do agronegócio. Entre 
os destaques desta edição estiveram 
a chefe de Agricultura da United Sta-
tes Trade Representative, Darci Vet-
ter, que apontou a importância do 
agronegócio no desenvolvimento. 
A embaixadora americana afirmou 
acreditar que a parceria entre os Esta-
dos Unidos e o Brasil é essencial para 
criar alimentos suficientes para uma 
população mundial que não para de 
crescer e deve chegar a 9 bilhões de 
pessoas até 2050. “E um dos caminhos 
para atender a essa demanda é, sem 
dúvida alguma, o desenvolvimento 
de biotecnologia”, ressaltou.

Também discorrendo sobre o tema, 
o representante da FAO no Brasil, Alan 
Bojanic, abordou questões relaciona-
das à segurança alimentar e geopo-
lítica. “O mundo do futuro terá uma 
população muito maior que a atual e 
apresentará grandes e novas deman-
das. É importante lembrar que ainda 
há muitas pessoas que não conseguem 
satisfazer as necessidades básicas de 
segurança alimentar. Para o futuro, 
vamos precisar de mais alimentos, ma-
deira, minerais e de muitos recursos 
naturais e, de todos eles, água é a prin-
cipal. E, para garantir o abastecimento 
futuro com os recursos que já temos, 
vamos ter que fazer mais com menos”, 
registrou, em total concordância com 
o mote do GAF 2016.

Bojanic explicou que 
para que o grande de-
safio do futuro seja ven-
cido, o mundo precisa 
ter mais eficiência e in-
tensificar a produção 
para que, a partir de um 
hectare de uso agríco-
la, possamos produzir 
três vezes mais do que 
produzimos hoje, mas 
sem contaminar, sem 
ter grandes emissões de 

gases de efeito estufa, sem degrada-
ção de terras e sem afetar os recursos 
aquícolas. “Embora já haja nos quatro 
cantos do planeta pessoas que já es-
tão cientes e trabalhando muito para 
a conquista dessas metas, precisamos 
fazer muito mais, no que diz respeito 
à conscientização, para que realmen-
te possamos fazer dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável uma 
tarefa de todos, e tornar essas metas 
uma referência para o mundo inteiro, 
incluindo pessoas que não têm nada 
a ver com a política, com as decisões, 
ou seja, o cidadão comum, para que 
todos possam mudar as nossas atitu-
des em relação ao uso dos recursos 
naturais em conjunto com necessida-
de de aumento da produção”, deixou 
o alerta o representante da FAO.

O Brasil precisa falar com o mundo
Quem também se manifestou 

sobre o grande desafio de o Brasil 
contribuir para aumentar sua produ-
ção de alimentos com o objetivo de 
abastecer a população mundial foi o 
ministro das Relações Exteriores José 
Serra. “O Brasil é um país com gran-
de potencial para exportar cada vez 
mais alimentos”, evidenciou ele du-
rante sua exposição no Global Agri-
business Forum, dando, ainda, a dire-
ção principal em que deve caminhar 
a expansão do agronegócio do país: 
“O foco do produtor brasileiro deve 
ser a ampliação de mercados agríco-
las como a África e os países árabes, 
uma vez que a população dessas lo-
calidades está crescendo três vezes 
mais rápido que a da América do Sul 
nos últimos anos”, indicou.

“Para promover ações comerciais, é 
de fundamental importância a apro-
vação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), porque, por meio dele, vamos 
conseguir fortalecer a sustentabili-
dade das produções e reverter uma 
imagem ruim que muitos países têm 
do Brasil. Ao mesmo tempo, isso tam-
bém ajudará a agregar valor às nossas 
commodities, e nos permitirá avançar 
na inteligência comercial e ajustar 
barreiras tarifárias”, destacou, por sua 

Maior demanda futura do mundo será por água, afirma Alan Bojanic

Para ministro José Serra, Brasil deve ampliar mercado agrícola com países da África
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vez, o presidente da Apex-Brasil, Ro-
berto Jaguaribe.

Contudo, segundo o publicitário 
Nizan Guanaes, fundador do Grupo 
ABC, que também participou de um 
dos painéis do GAF 2016, todo esse 
esforço poderá ser em vão se os res-
ponsáveis pelo agronegócio brasilei-
ro não desvendarem a correta per-
cepção do consumidor sobre o que 
ele realmente significa em termos 
planetários. “O mercado de alimen-
tação está passando por uma revo-
lução, e o grande desafio que lanço 
para vocês é o de se comunicar. Além 
disso, o setor que vocês representam 
precisa ficar atento para onde está 
indo o desejo do consumidor. Já pas-
sou da hora de o agronegócio brasi-
leiro se posicionar no mercado mun-
dial como marca. Assim, é preciso 
criar uma identidade e colocar uma 
coisa na cabeça do mundo: o Brasil é 
igual a comida, assim como comida é 
igual a Brasil”, pontuou. 

Impressionado com a repercus-
são do Global Agribusiness Forum, 
Guanaes afirmou com todas as letras 
que o agronegócio é a única agenda 
positiva do Brasil. “Se existe um lugar 
onde vamos dar certo, este lugar é o 
agronegócio”. Lembrou que o setor 
é a fonte de esperança da economia 
brasileira, é o mais organizado, com 

maior desenvolvi-
mento tecnológico, 
mas que não conversa 
com o mundo. Mas, ao 
mesmo tempo provo-
cou a plateia a refletir 
e a abandonar velhos 
costumes, como sem-
pre esperar a ajuda do 
governo. “O Brasil pre-
cisa ter um governo 
pequeno, que cuide 
das questões sociais e 
com regras que permi-
tam a gente trabalhar”. 
Ainda relembrou uma 
velha tendência do 
agronegócio que pre-
cisa ser mudada, que 
é o setor conversando 
com o próprio setor. 
“Precisamos falar com 
o mundo. É impor-
tante que as pautas 
tratadas aqui no GAF 

não fiquem aprisionadas”, explicou, 
deixando, ainda um último conselho 
para reflexão geral: “Vocês agem hoje 
menor do que são. Ajam do tamanho 
que vocês são. Não se apequenem”, fi-
nalizou, sob aplausos da plateia.

Biocombustíveis: sempre uma 
esperança

Ferramenta básica para o desenvol-
vimento do agronegócio brasileiro em 
todas as frentes, a discussão sobre a 
disseminação da tecnologia e de seus 
recursos de aperfeiçoamento, obvia-
mente perpassou a temática de vários 
painéis e teve, também, papel de pro-
tagonista em inúmeros momentos 
do Global Agribusiness Forum 2016. 
E, como não poderia deixar de ser, a 
questão do etanol teve foco prepon-
derante em muitos nas exposições 
e debates, como foi o caso da abor-
dagem realizada por tema do etanol 
também foi objeto da participação de 
Luis Roberto Pogetti, presidente do 
conselho da Copersucar, que afirmou 
que até 2030, o Brasil pode produzir 
54 bilhões de litros de etanol. 

Segundo ele, o Brasil irá conseguir 
atender a essa demanda, mesmo com 
a cana-de-açúcar ocupando apenas 
0,5% do território agrícola. Entretan-
to, para que isso seja possível são ne-
cessárias políticas públicas de longo 

Palestra: investimentos na produção de biocombustíveis contribuem para preservação ambiental

Carta de agradecimento recebida pela Revista Agrimotor
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prazo que reconheçam o combustível 
limpo produzido no país. Ele lembrou 
que, além do Brasil, a sociedade já 
demonstrou interesse em investir em 
combustíveis não poluentes, especial-
mente os 175 países que assinaram o 
Acordo de Paris, em abril do ano pas-
sado. “De todas as nações envolvidas 
no acordo, em 62 delas existe uma 
legislação ou programa voluntário 
para a produção de biocombustíveis”, 
destacou Pogetti.

Ainda durante o GAF, Carlos Battis-
tella, presidente da Associação Pro-
dutores de Biodiesel do Brasil (Apro-
bio) também defendeu mais apoio 
público para a produção de biodiesel. 
“O crescimento do setor fica limita-
do quando não há incentivos para o 
aumento da mistura”. Atualmente, o 
percentual de biodiesel adicionado 
ao óleo diesel é de 7%. Durante sua 
apresentação, o dirigente da entida-
de apresentou números que indicam 
o potencial de crescimento do setor. 
“Com a aprovação do B15, o mercado 

tem condições de produzir 10 bilhões 
de litros por ano até 2020. Já para este 
ano de 2016, a comercialização de 
biodiesel poderá atingir os 4,1 bilhões 
de litros”, pontuou. 

Inclusão tecnológica ampla e 
irrestrita

Promover a inclusão tecnológica 
dos pequenos agricultores é o grande 
desafio de inovação para a cadeia pro-
dutiva do agronegócio, em nível mun-
dial. Foi o que destacaram especialistas 
internacionais no tema, reunidos du-
rante o painel “O papel do agronegó-
cio no desenvolvimento econômico”, 
como parte da programação do Global 
Agribusiness Forum 2016.

Segundo José Maria Sumpsi, pre-
sidente da Fundação Triptolemos, 
vinculada à universidade de Madri, e 
que atua na área de estudos e parce-
rias agrícolas, existe, obviamente, um 
conjunto significativo de tecnologias 
dedicadas ao aumento da produtivi-
dade no campo, mas estas soluções 

precisam ser entregues aos pequenos 
produtores rurais. “Há um grande gar-
galo educacional, de levar informação 
para o pequeno agricultor”, afirmou 
Sumpsi, acrescentando, ainda, que, 
de acordo com seus cálculos, metade 
do alimento produzido no mundo é 
cultivado por pequenos agricultores. 
“Por isso, políticas de estímulo a eles 
são tão importantes.”

Já na avaliação de José Manuel Silva 
Rodriguez, ex-diretor da área agrícola 
da Comissão Europeia, informação e 
educação são insumos fundamentais 
para o produtor rural, ainda mais para 
o pequeno. De acordo com Rodriguez, 
novas conexões precisam ser ativadas 
entre as universidades, os institutos, 
os centros de pesquisa, ou seja, por 
quem produz Ciência e inovação e os 
pequenos agricultores. Segundo ele, 
esta ligação tem nas associações e co-
operativas, por exemplo, importantes 
parceiros. O relevante, pontuou Ro-
driguez, é que a inclusão tecnológica 
do pequeno produtor rural é respon-
sabilidade do setor privado, para que 
não fique sob a alçada dos governos o 
protagonismo deste esforço. 

Agricultura digital: a direção do 
futuro

A questão da inclusão tecnológi-
ca também foi tema da palestra mi-
nistrada por Rodrigo Santos, CEO da 
Monsanto no Brasil, com o sugestivo 
título “Tecnologia ou ideologia”. Nela, 
o executivo enfatizou que a agricultu-
ra digital vai revolucionar a produtivi-
dade no campo, a partir do uso cada 
vez mais intensivo da tecnologia da 
informação no dia a dia da agrope-
cuária. Segundo ele, o plantio de soja Promover a inclusão tecnológica do pequeno agricultor é desafio mundial, dizem especialistas
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EM COMPASSO DE ESPERA
Enquanto, no Brasil, já se assiste ao resgate da confiança interna, no mundo, a 
economia segue patinando, sem novos drivers de crescimento.

O PIB do agronegócio deve 
crescer entre 1,5% a 2% 
neste ano, um resultado 

excelente diante da queda estima-
da de 3% para o PIB geral do país. 
A avaliação foi feita pelo econo-
mista-chefe do Bradesco, Octávio 
de Barros, em sua palestra, realiza-
da durante o Global Agribusiness 
Forum. Segundo Barros, o agro-
negócio, que vai razoavelmente 
bem se comparado a outros seg-
mentos da economia, representa 
um outro país dentro do Brasil. 
“Os negócios ligados ao campo 
têm um cenário alvissareiro. Te-
mos uma visão construtiva para 
o setor”, disse. Todavia, o especia-
lista ressalvou que mais avanços, 
obviamente, dependem também 
das reformas macroeconômicas e 
estruturais necessárias, que pos-
sam melhorar a capacidade do 

País para formular políticas públicas 
e estratégias de negócios no médio e 
longo prazo. Para 2017, Barros projeta 
que o PIB total do País deve registrar 
um avanço de 1,5%.

De acordo com o executivo, o ape-
tite reformista da nova administração 
federal poderá acarretar em ajustes 
importantes, com potencial para con-
tribuir para melhorias na percepção 
do risco País. Com esta mudança de 
cenário, acentuou Barros, o ambien-
te propício ao investimento pode se 
fortalecer, com chances também para 
queda dos juros. “O corte na taxa de 
juros virá quando o Brasil conseguir 
convergir a inflação para o centro da 
meta, o que também contribuirá para 
atenuar a apreciação cambial – real 
se valorizando sobre o dólar – num 
espiral de melhora no quadro de in-
vestimentos e oportunidades para o 
setor privado. A taxa de câmbio de-

verá encerrar o ano na casa de 
R$ 3,20. E isso decorre do resgate 
da confiança no ambiente geral”, 
ponderou Barros.

Já no que diz respeito à econo-
mia global, o economista-chefe do 
Bradesco se apresentou mais cau-
teloso e fez um diagnóstico menos 
otimista. Segundo ele, o cresci-
mento do PIB do mundo deve cair 
para cerca de 2,7%. “Temos uma 
ociosidade mundial, sem novos 
drivers de crescimento no momen-
to, numa realidade deflacionária”, 
ressaltou, acrescentando que nem 
China e Estados Unidos têm calibre 
para mudar esse cenário morno 
no curto e médio prazo. Em suma, 
faltam locomotivas, especialmen-
te pelo fato que o comércio inter-
nacional vem crescendo abaixo 
do PIB mundial nos últimos anos”, 
concluiu.

atualmente, por exemplo, envol-
ve aproximadamente a análise de 
mais de 400 variáveis. Com o avanço 
da agricultura digital, por meio do 

conceito de “big data”, 
disse o executivo, o 
produtor rural poderá 
juntar todo este arsenal 
de dados e transformá-
lo numa informação 
valiosa para melhor to-
mada de decisão.

Ainda de acordo com 
Rodrigo, as soluções 
de tecnologia da infor-
mação já são capazes 
de armazenar, cruzar e 
analisar dados ligados 

ao clima, solo, temperatura, entre 
outros fatores, gerando em seguida 
uma série de informações, com ele-
vado grau de precisão, que funciona-

Agricultura digital vai revolucionar a produtividade no campo, diz CEO 
da Monsanto

rão como recomendações de plantio 
e manejo para o agricultor. “A agricul-
tura digital está para a lavoura assim 
como o aplicativo ‘Waze’ está para o 
tráfego nas grandes cidades”, salien-
tou, dando como exemplo o fato de 
que, por meio dela, o agricultor vai 
poder customizar a aplicação de re-
cursos, sejam eles financeiros e/ou 
agronômicos para cada talhão, em 
vez de hectare, o que lhe dará maior 
controle de custos e de eficiência 
sobre sua atividade. “Dessa forma, o 
produtor saberá exatamente o quan-
to de defensivo ou de fertilizante terá 
que colocar naquela área específica, 
bem como o melhor período de apli-
cação”, justificou.
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O que nos trouxe até aqui no 
agro não nos levará mais ao 
futuro, mas algumas coisas 
sim, pelo menos uma es-

sencial: aprender a aprender. E agora, 
com gigantesca velocidade.

Na Embrapa Sudeste Pecuária, 
enquanto falávamos com os pesqui-
sadores, uma máquina especial con-
tabilizava quanto um animal expelia 
de metano. Ao mesmo tempo outros 
sensores conectados aos brincos, ex-
traiam dados um a um numa avalia-
ção das performances individuais. Um 
pouco mais adiante analisávamos o 
equilíbrio da sustentabilidade na emis-
são de gases para a atmosfera versus 
sua retenção, sob a gestão da lavoura 
pecuária e floresta, ou numa lavoura 
com nutrição vegetal do guandu.

A agropecuária de precisão, ou 
digital, ou virtual, ou smart farming, 
como queiram chamar, muda tudo. 
Assim como, enquanto você lê este 
artigo, no mundo em apenas um mi-
nuto, mais de 700 mil logins são feitos 
no Facebook, 1.300 viagens no Uber, 
69 mil horas de Netflix são assistidas, 
2.4 milhões de buscas são feitas no 
Google, 2.78 milhões de vídeos são 
vistos no Youtube e quase 21 milhões 
de mensagens no Whatsapp.

Quer dizer, o que mudou no mun-
do, acima de todas as outras mudan-
ças? Velocidade. O mundo ficou veloz, 
ficou interativo, e somos todos agora, 
independentemente de gerações, 
seres humanos imediáticos. Ou seja, 
imediatos e mediáticos.

Os sensores significam a alteração 
tecnológica para a gestão revolucio-
nária, e se tudo passa a ficar notado e 
percebido nos terminais dos mobiles 
ou de qualquer note ou aplicativo, eu e 
você somos convocados para um belís-
simo incômodo. O de mudar, e apren-
der a aprender o que não pensávamos 
que fosse ser necessário aprender.

Um técnico numa integração, um 
zootecnista, veterinário, nutricionista, 
um produtor rural contemporâneo, 
um gestor de marketing, de granja ou 
pecuária bovina, do leite ou do corte, 
todos agora, além de submetidos a 
um benchmarking global e instantâ-
neo, precisam auscultar e interpretar 
o que essa torre de babel informacio-
nal insiste em nos provocar. Estamos 
invadidos e condenados à gestão dos 
dados. Mas dados podem ser apenas 
dados. Os profissionais do futuro se-
rão acima disso, criadores de interpre-
tações e coordenadores de tomadas 
de decisões sistêmicas, muito além do 
seu tradicional escopo.

Quem vai fazer isso? Os novos be-
bês já nascem geneticamente altera-
dos para esse mundo imediático. Mas 
muitos jovens podem se perder na su-
perfície dessa esfera, como salientou 
Umberto Eco, num encontro ao lado 
de Nicholas Negroponte, que tive o 
prazer de presenciar no MIT - dizendo: 
“a internet e a nova comunicação e big 
data são sensacionais. Posso ver e fazer 
o que levaria uma vida para compilar 
e pesquisar, porém cuidado, se você 
ficar apenas na superfície, encantado 

com os fogos de artifício, poderá vir a 
ser apenas um “lumpens digitalis””.

A nova geração já vem preparada 
para estes instrumentais. E ainda com 
a sensibilidade feminina, a mulher 
passa a ganhar uma presença intuiti-
va e sensitiva neste novo mundo de 
um agro inteligente, virtual, digital, 
o mundo “smart farming”. Mais sen-
sores geram mais sensibilidade, isso 
amplia a visão da sustentabilidade e 
consequentemente prepara cérebros 
para ficarem mais sensitivos.

Iremos assistir o surgimento de 
“facility digital“, organizações que se 
desenvolverão no talento da reunião 
de dados, de criação de softwares 
práticos e fáceis de uso e de gestão. 
Afinal a simplicidade será essencial 
na competitividade deste jogo de 
gênios, que precisará ser jogado com 
todos e para todos.

Bem vindo ao point of no return: 
ou você supera ou será superado.

*José Luiz Tejon Megido é conselhei-
ro fiscal do Conselho Científico para 
Agricultura Sustentável (CCAS), dirige o 
Núcleo de Agronegócio da ESPM, é co-
mentarista da Rádio Jovem Pan.

Com a era digital cada dia mais presente os profissionais do futuro serão acima disso, criadores 
de interpretações e coordenadores de tomadas de decisões sistêmicas, muito além do seu 
tradicional escopo.

José Luiz Tejon Megido*

INOVAÇÃO EM CAMPO: 

A ERA SMART FARMING
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O segundo semestre de 2016, 
que marca o início do ano-
safra 2016/2017, deve mos-
trar o início da reversão das 

quedas nas vendas de máquinas agrí-
colas no Brasil. Com recursos já dispo-
níveis através do Moderfrota e do Pro-
namp, a juros ainda abaixo da inflação 
e da Selic, os agricultores devem reto-
mar os investimentos. A área plantada 
e a produção de grãos devem continu-
ar crescendo em 2016/2017. O fatura-
mento bruto do setor, em termos reais, 
deve continuar se expandindo. O Valor 
Bruto da Produção (VBP) da Agropecu-
ária está estimado em R$ 508,4 bilhões 
em 2016, acumulando uma expansão 
real de 12,58% em cinco anos, com os 
valores deflacionados pelo IGP-DI de 
maio/2016. O agronegócio deve ser o 
único segmento da economia a cres-
cer de forma robusta em 2016.

Desde o início dos programas de 
investimentos em máquinas agrícolas, 
entre 2000 e 2015, a expansão da frota 
possibilitou um aumento expressivo 
de 53% na área plantada com grãos no 
país, com a incorporação de mais 20 
milhões de hectares – uma taxa média 
anual de incremento de 2,7% ao ano. 
Mas o que mais chama a atenção é que, 
neste período, a produção de grãos do 
país deu um extraordinário salto de 
150%, saindo de 83,3 milhões de tone-
ladas, para 208,6 milhões de toneladas 
– uma taxa média anual de incremen-
to de 5,9% ao ano. Os números mos-
tram, portanto, que é a produtividade 
agrícola que impulsiona a agricultura, 
tendo crescido à taxa de 3,1% ao ano – 
de 2,2 toneladas/hectare para os atuais 
3,6 toneladas/hectare.

Os programas de investimentos 
em máquinas agrícolas, entre 2000 e 

2015, resultaram em números impres-
sionantes: a área cresceu 2,7% ao ano; 
a produtividade agrícola; 3,1% ao ano 
(com expansão de 64% neste perío-
do); e o Valor Bruto da Produção agrí-
cola cresceu em R$ 155 bilhões (110% 
em termos reais), a taxa de 4,7% ao 
ano. Os financiamentos para a compra 
de máquinas e equipamentos agríco-
las possibilitaram os incrementos na 
área plantada e na produção agrícola 
nos últimos anos. Desde o início do 
Moderfrota, entre 2000 e 2015, foram 
vendidos 625 mil tratores no Brasil, o 
equivalente a 88% da frota atualmen-
te capacitada para operação, de 707 
mil tratores. No mesmo período, fo-
ram vendidas 72,8 mil colheitadeiras, 
89% da frota capacitada para opera-
ção de 82,3 mil máquinas.

Com linhas de investimentos a ju-
ros fixos desde 2000, através do Mo-
derfrota, as vendas de tratores no Bra-
sil praticamente dobraram, de uma 
média de 20 mil unidades nos anos 
1990, para 40 mil unidades/ano en-
tre 2000 e 2015. Da mesma forma, as 
vendas de colheitadeiras mais do que 
dobraram, saltando de uma média de 
2,2 mil unidades nos anos 1990, para 
mais de 4,5 mil unidades/ano entre 
2000 e 2015. Investimentos anuais 
para financiamentos de máquinas 
agrícolas da ordem de R$ 12 bilhões 
garantem a sustentação dos patama-
res vistos neste período, um recurso 

Com recursos já disponíveis através do Moderfrota e do Pronamp, a juros ainda 
abaixo da inflação e da Selic, os agricultores devem retomar os investimentos.

Carlos Cogo*

MÁQUINAS AGRÍCOLAS: 

RECUPERAÇÃO DO SETOR 

DEVE INICIAR NESTE 2º SEMESTRE
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fra, válidos para 12 meses. Mudanças 
a cada 12 meses vão na contramão 
do planejamento das fabricantes de 
equipamentos e implementos agrí-
colas e dos investimentos por parte 
dos agricultores. Investimentos em 
bens de capital e manutenção da via-
bilidade econômica e financeira das 
empresas produtoras de máquinas e 
implementos agrícolas, incluídos aí 
os fabricantes de tratores, colheita-
deiras, silos, pulverizadores, pivôs de 
irrigação, dentre outros, dependem 
de regras claras e de longo prazo, váli-
das por períodos mais longos, de pelo 
menos cinco anos. 

*Carlos Cogo é consultor em agrone-
gócios, sócio-diretor de consultoria 
da Carlos Cogo Consultoria Agroeco-
nômica. consultoria@carloscogo.com.
br – www.carloscogo.com.br

ínfimo frente à resposta do setor. As 
projeções do Ministério da Agricultu-
ra (Mapa) e Embrapa apontam para 
uma produção de grãos de até 301,3 
milhões de toneladas em 2024/2025: 
para atingir esse número, a área plan-
tada com grãos no Brasil terá que che-
gar aos 80,8 milhões de hectares.

Essa meta só será atingida com 
a continuidade dos programas de 
modernização e renovação da frota 
de máquinas agrícolas. O Brasil ne-
cessita mais 485 mil tratores e 75 mil 
colheitadeiras apenas para manter 
a frota em níveis capacitados para 
uso. Soma-se a isso a necessidade de 
sustentação de um nível mínimo de 
vendas anuais de 44 mil tratores e 4,4 
mil colheitadeiras, para manter a frota 
capacitada e economicamente viável. 
O resultado aponta para uma necessi-
dade de vendas anuais de mais de 90 
mil tratores e 12 mil colheitadeiras. Há 
capacidade instalada no setor indus-
trial para conquistar este objetivo, há 
áreas disponíveis no país para aten-
der à demanda pelos grãos brasileiros 
no exterior e há tecnologias para uma 
expansão sustentável, desde que exis-
tam recursos para os investimentos.

É hora de investir. Os preços das 
commodities voltaram a subir no mer-
cado internacional em 2016 e as expor-

tações do agronegócio brasileiro estão 
batendo recordes sucessivos. Com o 
desenvolvimento de uma tecnologia 
agrícola adequada ao cultivo tropical, 
o Brasil saiu da posição de importador 
líquido de alimentos e de desabaste-
cimento que marcaram os anos 1970, 
para tornar-se o 2º maior exportador 
agrícola global. O Brasil é hoje o maior 
exportador mundial de soja, açúcar, 
café, suco de laranja, carne bovina e 
frango e o 2º maior de milho. Nos últi-
mos 40 anos, a produtividade agrícola 
brasileira avançou 267%, enquanto 
a dos Estados Unidos aumentou em 
75%. A demanda de insumos tem 
crescido de forma acelerada no Brasil, 
com taxas anuais médias de expansão 
de 5,7% para os fertilizantes de 10,2% 
para os agroquímicos.

A pecuária também evolui e a área 
de pastagens caiu de 174,6 milhões de 
hectares em 1980, para 158,6 milhões 
de hectares em 2015, enquanto o nú-
mero de cabeças de gado aumentou, 
no período, de 118 para 215 milhões, 
devido ao melhoramento das pas-
tagens. A recuperação de pastagens 
degradadas e a integração de culturas 
e pecuária vai seguir liberando novas 
áreas para a produção agrícola. E, fi-
nalmente, avança no Brasil a discus-
são de se acabar com os Planos de Sa-
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Em entrevista concedida com 
exclusividade para a revista 
Agrimotor, Joern Schmidt dire-
tor da MAGMA Brasil ressaltou 

os avanços alcançados nos processos 
de desenvolvimento e produção de 
peças na indústria de fundição.

Revista Agrimotor: Qual é o prin-
cipal produto oferecido ao mercado 
brasileiro por sua empresa?

J. Schmidt: A partir do software 
modular desenvolvido por nossa em-
presa, o MAGMASOFT® que tornou 
possível a realização simulações e en-
saios estatísticos além de otimizações 
autônomas na indústria da fundição. 
Tais simulações contemplam todos 
os ciclos do processo incluindo o 
enchimento do molde, solidificação, 
resfriamento e a previsão quantitati-
va das propriedades mecânicas, ten-
sões residuais bem como a variação 
dimensional dos componentes.

Com o uso do software MAGMA-
SOFT®, na sua versão 5.3 o fundidor 
ou seu cliente poderão ainda na eta-
pa de desenvolvimento de produto 

encontrar o melhor projeto de fundi-
ção e a janela de processo capaz de 
produzir peças de alta qualidade sem 
a necessidade de dispendiosos e de-
morados testes práticos.

Anteriormente toda vez que se 
criava uma nova peça fundida eram 
gastos tempo, dinheiro e matérias 
primas com os experimentos físicos 
até ser encontrada a formatação ideal 
para aquele produto.

Qual será a vantagem do fundidor 
ao usar o software MAGMA5 5.3?

O fundidor poderá estabelecer um 
processo robusto e ao mesmo tempo 
otimizar seu projeto definindo parâme-
tros ainda na etapa de desenvolvimen-
to do componente fundido. Esta nova 
abordagem fortalecerá os processos de 
tomada de decisão resultando em uma 
maior rentabilidade na produção.

A experimentação virtual no MAG-
MA5 5.3, leva a uma técnica otimizada 
de fundição e a figura abaixo apresen-
ta a variação geométrica do sobreme-
tal de usinagem e sua influência na 
tendência de porosidade e, portanto, 

demonstra toda 
a robustez do 
projeto.

Quais são 
os outros pro-
dutos que a 
MAGMA ofere-
ce ao mercado 
de fundição?

Além do 
MAGMASOFT a 
empresa ofere-

ce soluções globais e abrangentes para 
a indústria de fundição, consumidores 
e designers de fundidos.

Também presta serviços de enge-
nharia que incluem o design e oti-
mização de fundidos, assim como 
o desenvolvimento, com auxílio da 
simulação de projeto e processo de 
fundição.

Complementa com o programa 
educacional MAGMAacademy que 
inclui desde treinamento básico para 
a operação do software MAGMA5 5.3 
até a realização de cursos e workshops 
específicos sobre diversos temas de 
projeto, processo de fundição e de-
senvolvimento de produtos fundidos.

Qual a origem da empresa? Há 
quanto tempo ela opera no Brasil?

A MAGMA é uma empresa de en-
genharia estabelecida no Brasil desde 
1997. Foi fundada em 1988 na cidade 
de Aachen na Alemanha onde está lo-
calizada sua matriz. Ela se espalhou pelo 
mundo e atualmente possui filiais nos 
Estados Unidos, Cingapura, Brasil, Co-
reia, Turquia, Índia e China, além de par-
cerias comerciais ao redor do mundo.

O seu principal objetivo é oferecer 
soluções abrangentes para a indústria 
da fundição, seus clientes e designers 
de fundição, principalmente através 
do desenvolvimento de softwares es-
pecíficos para este segmento.

Conta com mais de 200 pessoas 
alocadas nas áreas de desenvolvi-
mento e suporte, vendas e marketing 
das quais 45 estão exclusivamente 
focadas no desenvolvimento ou aper-
feiçoamento de softwares.

O velho sonho de usar o computador para otimizar processos de fundição e melhorar 
qualidade do fundido se tornou uma realidade.

OS AVANÇOS NA 

INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO

R
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Quem são os seus principais 
clientes?

A MAGMA contabiliza mais de 1.500 
clientes cativos e se orgulha em dizer 
que atende desde pequenas fundições 
com 20 funcionários até gigantes do 
ramo como a Fundição Tupy, Waupa-
ca, Nemak. Ela atende também mon-
tadoras e sistemistas das mais diversas 
áreas, tais como indústria automotiva, 
mecânica pesada, agricultura, energia, 
entre outras. Alguns exemplos são 
Volkswagen, Mercedes, Hyundai, Stihl, 
LG, John Deere e Caterpillar. 

Além destes clientes há novas ne-
gociações em andamento?

Somos constantemente procura-
dos para auxiliar no desenvolvimento 
de novos produtos em conjunto com 
designers ou fundidores, onde se in-
cluem desde o projeto até o efetivo 
processo de produção. Além disso, 

temos também muitos parceiros no 
mercado brasileiro de fundição facili-
tando a integração de sinergias para a 
solução de problemas de fundição.

Diante da situação econômica 
atual, como pode nos descrever seus 
recentes resultados?

Nossa empresa em sua concepção 
global sempre trabalha com resulta-
dos a médio e a longo prazo e no caso 
do Brasil desde 2015 intensificamos 
nossa presença nas empresas com 
investimentos reduzindo assim os im-
pactos da crise e atingindo uma relati-
va estabilidade. Neste momento é im-
portante refletir e agir para evoluir e 
sair da crise melhor do que entramos.

Quais são suas projeções para o 
futuro?

Acreditamos que existe muito es-
paço para a inovação e redução de 

custos, sem que isto represente re-
dução de margens de lucro. É preciso 
compreender que embora o Brasil 
esteja em crise, o restante do mundo 
continua evoluindo e nós não pode-
mos ficar tecnologicamente ainda 
mais defasados, o que tornará mais 
difícil a competição com produtos 
estrangeiros. Esta evolução se dará 
melhorando a performance dos pro-
dutos e componentes, reduzindo 
custos de fabricação, unindo vários 
componentes e eliminando opera-
ções de montagem. O produto fun-
dido permite este tipo de otimiza-
ção, mas requer qualificação no seu 
desenvolvimento para aproveitar ao 
máximo as suas flexibilidades mini-
mizando os riscos.

Vamos trabalhar de forma inova-
dora para criar novas oportunidades 
no mercado.
www.magmasoft.com.br

ENTRE EM CONTATO E SAIBA COMO 
AUMENTAR A QUALIDADE DOS SEUS FUNDIDOS 

Rua Alexandre Dumas, 1708 - 1º andar - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP | Fone: 11 5535-1381 | www.magmasoft.com.br 

INOVE E AUMENTE A QUALIDADE DOS SEUS FUNDIDOS
O MAGMASOFT® é uma ferramenta que realiza a simulação 
do processo de fundição.
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um ganho real de mais de 
R$ 320.000,00 por safra”. 

Os novos pneus radiais 
que passaram a ser pro-
duzidos no Brasil foram 
apresentados em três 
versões diferentes:

MICHELIN CargoxBib – 
É um pneu que foi desen-

volvido para equipar veículos de trans-
porte de cana-de-açúcar e carretas 
agrícolas. Apresenta alta capacidade de 
carga e proteção do solo, no transporte 
cargas pesadas em baixas pressões.

MICHELIN MachxBib – Foi desen-
volvido para equipar tratores de alta 
potência, proporciona economia de 
combustível e tração (transferência 
de torque). É um pneu ideal para car-
regar grandes cargas sob pressões 
ultrabaixas. Sua banda de rodagem 
plana e estável se distribui uniforme-
mente por toda a carcaça, o que au-
xilia a pulverizar a pressão e reduzir a 
compactação do solo.

MICHELIN AxioBib - Recomenda-
do para máquinas agrícolas de forte 
potência, de mais de 250 cv, oferece 
melhor tração e menor resistência à 
rodagem o que proporciona ganho de 
produtividade pois é perfeita a rela-
ção tempo trabalhado e economia de 
combustível. 

A Michelin, lider mundial e 
tradicional empresa france-
sa especializada na produ-
ção de pneus que já está no 

Brasil há 30 anos, iniciou a produção 
de pneus agrícolas em sua unidade 
de Campo Grande no Rio de Janeiro. 

Segundo Nour Bouhasson, presi-
dente da Michelin para a América do 
Sul a empresa está atenta às necessi-
dades do mercado nacional e reforça 
a sua linha de produção com pneus 
que contém tecnologia Ultraflex uma 
exclusividade de sua empresa. 

Estudos apontaram que o Bra-
sil por possuir a maior extensão de 
terras aproveitáveis do mundo, tem 
o desafio de continuar o seu desen-
volvimento na agricultura que tem 
sido exemplar nos últimos anos e 
hoje já representa cerca de 25% do 
PIB nacional. Uma constatação é que 
somente cerca de 6% dos pneus agrí-

colas vendidos no Brasil, 
são radiais apesar de sua 
larga vantagem em rela-
ção aos pneus comuns. 
Como comparação na 
Europa este número che-
ga a 87%. 

Ainda conforme da-
dos apresentados pela 
empresa em evento rea-
lizado em sua sede no Rio de Janeiro, 
um estudo independente realizado 
pela universidade britânica Harper 
Adams, o aumento de produtividade 
de uma lavoura é de 4% quando todas 
as máquinas envolvidas na produção 
têm os pneus radiais substituídos por 
pneus com a tecnologia Ultraflex ex-
clusividade da Michelin.

De acordo com Christian Mendon-
ça, Diretor de Comércio e Marketing 
de Pneus Agrícolas da Michelin Amé-
rica do Sul, “se trouxermos este estu-

do para a realidade 
brasileira, podemos 
dizer que um produ-
tor de 2.000ha con-
segue uma produti-
vidade média de soja 
de 3.120 kg/ha (52 
sacas/ha). Com este 
aumento de 4% na 
sua produtividade, 
considerando o pre-
ço da saca de 60 kg 
de soja a R$ 80,00 há 

A unidade brasileira da Michelin, localizada em Campo Grande no Rio de Janeiro, 
lança pneus agrícolas de alto rendimento. 

Henrique Pátria 

NOVOS PNEUS NO 

MERCADO AGRÍCOLA
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Um dos assuntos que sempre 
vem à tona e principalmen-
te fica evidenciado nos con-
gressos e eventos é relativo 

à formação e especialização de mão 
de obra especializada no Brasil. Têm 
sido um dos gargalos para o nosso 
desenvolvimento. 

O I-UMA - Instituto de Educação 
no Agronegócio sediado em Porto 
Alegre nos comunica sobre a aber-
tura de inscrições para o seu curso 
de Pós-Graduação de Marketing em 
Agribusiness que terá a duração de 
três semestres com aulas em finais de 
semanas alternados. As inscrições se 
encerram em 20 de agosto.

O curso forma profissionais em 
marketing que irão atuar nos diversos 
setores do agronegócio, trabalhan-
do o posicionamento de marketing 
em toda a cadeia de valor. A grade 
curricular compreende entre outras, 

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Universidade do Rio Grande do Sul oferece curso de pós graduação 
com especialização no agronegócio e tem como coordenador um dos 
destaques do agribusiness brasileiro.

Henrique Pátria 

matérias como Marketing 
em Agribusiness, Conceitos 
de Cadeias Produtivas no 
Agronegócio, Certificação 
e Diferenciação de Pro-
cessos e Produtos no 
Agronegócio, Análise 
Microeconômica do 
Agronegócio, Finan-
ças no Agronegócio, 
Organização dos Agronegócios 
para a Competitividade, Inovação e 
Competitividade no Agronegócio, 
Tecnologia da Informação, Técnicas 
de Exportação Agroindustrial, Comu-
nicação com o Mercado, Estratégia de 
Desenvolvimento de Agropólos, Pla-
nejamento Estratégico de Marketing 
e Negócios, Construção de Relações 
no Sistema da Cadeia Produtiva e Me-
todologia Científica. 

A grande novidade desta turma 
é que foi convidado para coordenar 

este curso de especialização o 
nosso velho conhecido 
e articulista há muitos 

anos da revista Agrimo-
tor, prof. José Luiz Tejon 

Megido. 
Tejon, que é uma das 

100 personalidades mais 
influentes no agronegó-

cio, eleito pela revista Isto É 
Dinheiro Rural, membro do 

conselho do CCAS (Conselho Cientí-
fico para a Agricultura Sustentável), 
entende que “entramos na era da 
agrossociedade e se o consumidor não 
entender, não vai comprar”, Por isso é 
fundamental o aprofundamento de 
conhecimentos e a especialização das 
pessoas que atuam nas várias etapas 
do agronegócio. 

Os interessados devem obter mais in-
formações pelo telefone (51) 3224-6111 
ou pelo e-mail: i-uma@i-uma.edu.br. 
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A Associação Brasileira do 
Agronegócio – ABAG vai rea-
lizar no dia 08 de agosto na 
capital paulista a versão 2016 

do seu Congresso Brasileiro do Agro-
negócio. O evento que já é realizado 
desde 2001 espera novamente atrair 
empresários, executivos, especialistas, 
agrônomos e demais profissionais da 
área, assim como políticos sintoniza-
dos com o segmento do agronegócio 
no Brasil. No ano passado foram re-
gistrados mais de 800 participantes e 
jornalistas que representavam 52 veí-
culos da mídia especializada. 

Neste ano o tema central do evento 
será Liderança e Protagonismo e deba-
terá diversos aspectos ligados ao de-
safio de manter o Brasil na liderança 
mundial da produção de alimentos, 
fibras e energia renovável, ao mesmo 
tempo em que se consolida a percep-
ção de ser o produtor brasileiro um 
dos mais sustentáveis do mundo.

Já foram confirmados no-
mes expressivos como a sena-
dora Ana Amélia Lemos e José 
Roberto Mendonça de Barros, 
sócio diretor da MB Associados 
que participarão com ou-
tros convidados do primei-
ro painel que terá como coordenador 
o jornalista Celso Ming. No segundo 
painel a coordenação será do também 
jornalista Fernando Lopes e contará 
com a presença entre outros de Marcos 
Montes, deputado federal e presidente 
da Frente Parlamentar da Agropecuária 
e o embaixador Marcos Azambuja. No 
terceiro e último painel a coordenação 
ainda está por ser definida mas já estão 
confirmadas presenças do ex-presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, Carlos 
Ayres Britto e do economista Eduardo 
Giannetti da Fonseca. 

Serão prestadas homenagens du-
rante ao evento. O prêmio Norman 
Borlaug de Sustentabilidade será entre-

ABAG VAI DISCUTIR LIDERANÇA 

E PROTAGONISMO 
gue ao engenheiro agrônomo 
Sizuo Matsuoka, geneticista e 
responsável pela maioria das 
variedades de cana em produ-
ção. Será entregue por Ismael 

Perina Junior, agricultor do 
segmento canavieiro e pre-

sidente da Câmara Setorial do Açúcar e 
Álcool, órgão consultivo do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA). 

Já como personalidade do ano será 
entregue o prêmio Ney Bittencourt de 
Araújo, que este ano homenageará o 
governador do Mato Grosso, Pedro Ta-
ques, que tem se destacado nacional-
mente como um dos principais defen-
sores do agronegócio. O prêmio será 
entregue por Rui Prado, presidente da 
FAMATO – Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Mato Grosso. 

As inscrições estão abertas e po-
dem ser feitas pelo hotsite do evento: 
www.abag.com.br/cba

S egundo o site do Ministé-
rio da Agricultura. “O Brasil 
não é apenas o maior pro-
dutor de cana. É também o 

primeiro do mundo na produção de 
açúcar e etanol”. 

Com este panorama será realizado 
entre os dias 23 a 26 de agosto a 24ª 

versão da feira Fenasucro/Agrocana na 
cidade de Sertãozinho, um município 
localizado no interior de São Paulo, na 
região metropolitana de Ribeirão Pre-
to, de onde dista 21 Km. Tem uma po-
pulação estimada em 120 mil habitan-
tes e é considerada a 3ª maior cidade 
da região nordeste do estado de São 

Paulo. É também considerada a capital 
mundial do setor sucroalcooleiro. 

Os organizadores esperam reunir 
mais de mil marcas expositoras com 
produtos, inovações tecnológicas e so-
luções para todas as etapas das produ-
ções de etanol, açúcar, bioenergia e de-
mais derivados da cultura canavieira. 

FENASUCRO & AGROCANA 

ESPERA REPETIR O SUCESSO DO 

ANO PASSADO 
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Estão confirmados os apoios e pre-
senças de entidades brasileiras im-
portantes do setor sucroenergético 
como é o caso da Siamig (Associação 
das Indústrias Sucroenergéticas de 
Minas Gerais). A entidade estará no 
evento junto com representantes das 
unidades produtivas do estado 
mineiro e o presidente da en-
tidade Mário Campo adianta 
a importância de participar da 
feira. “É importante do ponto 
de vista do relacionamento e 
oportunidade de encontrar as 
pessoas e trocar ideias sobre 
o status quo do setor sucroe-
nergético e para onde quere-
mos caminhar”.

Outra presença já confir-
mada é da Alcopar (Associa-
ção de Produtores de Bioe-
nergia do estado do Paraná). 
O estado do Paraná conta com apro-
ximadamente 30 usinas e fechou a 
safra 2015/2016 com uma produção 
de mais de 45 mil toneladas, um au-
mento de 5,9% em relação à safra an-
terior, é o que aponta um estudo feito 

pela Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento).

Aplicativo vai fomentar os negócios 
Repetindo a experiência do ano 

passado, os organizadores da Fenasu-
cro reforçam o convite para o uso do 
aplicativo que chega com a finalidade 

de gerar negócios e facilitar o 
planejamento do público du-
rante sua ida ao evento.

O programa que funciona 
em aparelhos com sistema 
operacional Android e iOS 
traz todas as notícias e infor-
mações técnicas referente à 
feira, mapa atualizado, a lista 
de empresas que participarão 
do evento com a sua ficha téc-
nica e produtos disponíveis. O 
visitante pode, por exemplo, 

marcar seus produtos e ex-
positores favoritos, traçar rotas de um 
estande a outro, conferir as atrações es-
peciais promovidas por cada expositor 
e até marcar reuniões.

O aplicativo também permite ao 
usuário ter acesso à programação dos 

eventos de conteúdo, criar alertas para 
o início de cada um e também às infor-
mações dos palestrantes participantes. 
Neste ano, a feira ampliou sua grade 
de conteúdo e serão mais de 200 ho-
ras de palestras, debates, seminários e 
workshops que trarão temas ligados 
ao mercado sucroenergético com a fi-
nalidade de capacitar o público. 

Segundo Luís Paravato, gerente de 
planejamento de marketing da Reed 
Exhibitions Alcantara Machado, com 
o uso das ferramentas disponíveis, 
será possível gerar negócios antes do 
evento, durante os dias de feira e até 
6 meses após a data, uma vez que o 
aplicativo está disponível para down-
load durante os 365 dias do ano. 

Já para Paulo Montabone, geren-
te geral da Fenasucro & Agrocana, os 
meios digitais não podem ser des-
prezados pelas empresas exposito-
ras e visitantes uma vez que seja qual 
for a forma devemos fechar cada vez 
mais negócios visando o crescimen-
to do setor.

DADOS TÉCNICOS
 
Realização: CEISE Br (Centro Na-
cional das Indústrias do Setor Su-
croenergético e Biocombustíveis)
Organização: Reed Exhibitions 
Alcantara Machado
Local: Centro de Eventos Zanini, 
em Sertãozinho/SP.
Período: 23 a 26 de agosto
Expectativa de público: 30 mil 
visitantes/compradores
Expectativa de negócios: R$ 2,8 
bilhões, concluídos até seis me-
ses após o evento.
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O Brasil, grande produtor 
de açúcar e de álcool – 
produtos que podem 
ser considerados como 

commodities e que estão totalmen-
te incorporados nas negociações 
em nível global, sujeitos às regras 
do mercado internacional – com 
seus valores que, em alta demanda 
ou escassez atingem altos preços 
na comercialização e que, quando 
existe produção equilibrada ou ex-
cessiva, sofrem a pressão para sua 
diminuição de valores na venda, até 
aproximando-os ao custo de produ-
ção, gerando, desse modo, apenas 
rendimentos mínimos, isso quando 
não causam prejuízos.

A produção em larga escala é um 
dos meios de obter lucros em nível 
razoável; um outro modo é conseguir 
a diminuição dos custos de produ-
ção; sendo esses os caminhos mais 
inteligentes e lógicos de se majorar 
os ganhos.

A correta operação é a coluna que 
sustenta uma boa produção e o acom-
panhamento contínuo por um proces-
so de gestão que permita a análise e a 
correção de problemas operacionais. 
Para esse fim, além de uma estrutura 
de captação de dados (hardware e 
software), faz-se necessário um con-
junto de indicadores baseados em 
conceitos inteligentes que permitem 
a tomada de decisões e, perante sua 

correção, tem-se ganhos significati-
vos de produção. 

Esse trabalho apresenta a definição 
de índices gerenciais que permitem a 
detecção de falhas e também um rol 
de informações provindo das unidades 
produtoras, desse modo, cada empre-
sa ou grupo pode auto referenciar-se.

1. Disponibilidade Mecânica das 
colhedoras

O conceito de Eficiência de Disponi-
bilidade ou de Indisponibilidade Mecâ-
nica, representa a relação entre o tempo 
que um equipamento permanece em 
manutenção e o tempo total disponível 
para realizar as operações (calendário), 
sendo definido pela fórmula:

A redução de custos pode ser propiciada via aumento da produtividade agrícola (t/ha), 
pela  ampliação do uso anual dos equipamentos (redução do custo fixo) e operação das 
colhedoras em níveis superiores de Capacidade Operacinal de Colheita (COC).

Ângelo D. Banchi, José Roberto Lopes, Valter Ap. C. Ferreira, Luis Guilherme A. Favarin*

PRODUÇÃO E RENDIMENTO 
DE COLHEDORAS DE 
CANA-DE- AÇÚCAR

Figura 1 – Disponibilidade mecânica da colhedora em função da vida (h)

 Tabela 1 – Projeção da disponibilidade em função da vida (h)

Figura 2 – Benchmarking da disponibilidade mecânica em várias unidades 
sucroalcooleiras

Tabela 2 – Análise estatística dos dados da disponibilidade mecânica

Termos da Disponibilidade (%) Vida Útil
A B R²  - 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 

-0,003234 93,584424 0,63323 93,6 85,5 77,4 69,3 61,2 53,2 45,1

Referência Mínimo Média Mediana Máximo Desvio Padrão Coef.Variação (%)

Geral 71,5 86,0 86,5 92,0 4,8 5,6
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O índice de Disponibilidade Me-
cânica deve ser analisado por classe 
mecânica e/ou classe operacional 
e/ou por modelo e ainda pode-se 
verificá-lo por equipamento. Mas, 
sua comparação perante outras uni-
dades do mercado deve nortear a 
empresa que pretende se avaliar e 
traçar medidas de melhorias. A reno-
vação da frota fatalmente aumentará 
seu percentual, mas medidas como a 
instalação da manutenção preventi-
va, com sua adequação e correta re-
alização; a implantação de pit-stop, 
isto é, oficinas de serviços rápidos, 
melhorias no estoque, uso de kit de 
peças e de componentes, a adequa-
ção da ferramentaria, o treinamento 
dos mecânicos etc. trarão resultados 
positivos. Na Figura 2 é mostrado a 
Disponibilidade Mecânica média de 
36 unidades sucroalcooleiras e a mé-
dia entre elas. 

A faixa de variação é de 71,5 a 92% 
entre as usinas; pode-se destacar que 
colhedora de cana-de-açúcar tem a 
máxima disponibilade quando nova 
e pode atingir um mínimo em torno 
de 45% quando velhas. Os fatores já 

       
e                            

Equações 1 e 2, onde:
EIM = Eficiência de indisponibilida-

de mecânica (%).
ED = Eficiência de disponibilidade 
mecânica (%).

TP= Tempo que os equipamentos 
permanecem em manutenção no 
período em análise (h).
ND = Número de dias do período 
em análise.
NE = Número de equipamentos.

A Disponibilidade Mecânica é o com-
plemento numérico da Indisponibilida-
de e pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 3 – Uso anual das colhedoras de cana-de-açúcar em função da vida acumulada (h) 

Tabela 3– Equação e Projeção do Uso em Função da Vida

Figura 4 – Capacidade operacional de colheita em função da produtividade 
agrícola (t/ha)

 Tabela 4 – Projeção da capacidade operacional em função da produtividade 
agrícola

Figura 5 – Capacidade operacional de colheita em função da vida da colhedora

 Tabela 5 – Projeção da capacidade operacional em função da vida da 
colhedora

Termos Equação (Uso Anual) Vida Acumulada (h)

 A  B  R² 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

-    0,02559  3.098,3 0,06053 3.034,3   2.970,4   2.906,4  2.842,4 2.778,5 2.714,5 

Parâmetros TCH (t/ha)
A B R² 50 60 70 80 90 100 110 120

0,2547 -1772 58,5 17,9 23,8 28,0 31,2 33,6 35,6 37,2 38,6

Parâmetros Vida (h)
A B R² 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 

0,2547 -1772 58,5 35,5 34,1 33,2 32,5 32,0 31,5 31,0 30,6
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destacados, incluindo a idade (horas 
acumuladas de uso), justificam essa 
grande variação.

2. Uso do equipamento em função 
da vida

A utilização ampla das máquinas é 
fator determinante no custo fixo do 
equipamento e consequentemente 
no custo operacional global, desse 
modo, a expansão de seu uso é um 
fator muito almejado. Esse parâme-
tro é função não só das condições 
da unidade agrícola como também 
da vida (horas de uso acumulado) do 
equipamento, visto que, com a dimi-
nuição da Disponibilidade Mecânica 

ocorre redução 
do potencial de 
uso total da co-
lhedora; a Figu-
ra 3 mostra esse 
fato descrito.

3. Capacidade 
operacional 
de colheita de 
cana-de-açúcar

A capacidade 
operacional de 
colheita (COC) é 
um indicador ge-
rencial que mede 
a quantidade de 

massa vegetal colhida por unidade 
de tempo (t/h). Essa análise não só 
pode ser aplicada para um equipa-
mento em específico como também 
para um conjunto de máquinas, ou 
para todo o sistema de colheita. As-
sim, para se implementar o uso desse 
índice como referência, foi estudado 
um modelo matemático abrangente. 
Para a sua determinação utiliza-se a 
fórmula:

 Equação 3.
        

Onde:
COC = Capacidade operacional de 
colheita (t/h);

M = matéria-prima industrializada 
= quantidade colhida (t);
T = horímetro (horas de uso das co-
lhedoras).

Esse conceito, quando aplicado ao 
citado modelo, gera uma equação 
COC em função do uso acumulado da 
colhedora e da produtividade agríco-
la do canavial.

Ao simularmos a Equação 3, temos 
as Figuras 4, 5 e 6.

A Capacidade Operacional de Co-
lheita (t/h) sofre variação em cada 
empresa e é válido efetuar não só 
a evolução perante ao envelheci-
mento da frota como a variação de 
produtividade, desse modo em uma 
ampla pesquisa temos os informes 
da Figura 7.
          
4. Considerações

A desejada redução de custos via 
aumento da produção exige ampliar 
o uso anual dos equipamentos e bus-
car operar as colhedoras em níveis su-
periores de Capacidade Operacinal de 
Colheita (COC). A gestão da operação, 
da manutenção da frota, o estudo da 
renovação periódica e sua aplicação 
quando necessária são fundamentais 
para esse resultado.

A COC é funcão de vários fatores, 
mas pode-se destacar: a produtividade 
agrícola e a idade da frota; e, do ponto 
de vista mecânico, é possível ampliar o 
seu potencial de uso (h) se mantiver-
mos a idade das colhedoras dentro do 
limite econômico (horas acumuladas 
de uso), fato que redunda em maior 
produção com menores custos.

*Msc. Ângelo Domingos Banchi é 
engenheiro agrícola e diretor da As-
siste; José Roberto Lopes é admi-
nistrador de empresas e diretor da 
Assiste; Luis Guilherme A. Favarin é 
engenheiro agrícola da Assiste; Valter 

Ap. Castro Ferreira é consultor técni-
co da Assiste.

Figura 6 – Capacidade de colheita (t/h) em função da vida útil da máquina (h) e 
da produtividade agrícola (t/ha) em3D

Figura 7 – Benchmarking da capacidade operacional de colheita

Tabela 6 – Análise estatística dos dados da capacidade operacional de colheita

Referência Mínimo Média Mediana Máximo Desvio Padrão Coef.Variação (%)

Geral 26,9 33,0 33,0 38,7 2,9 8,9
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Adote um Sorriso. Seja voluntário da Fundação Abrinq.  
Você que é dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, pediatra, nutricionista, oftalmologista e apaixonado 
pelo que faz pode fazer parte da equipe de voluntários da Fundação Abrinq e se dedicar a crianças 
e adolescentes que precisam de auxílio. A recompensa, não tenha dúvida, vem em sorrisos.

Inscreva-se pelo www.fundabrinq.org.br/adotei 
Atuando no seu consultório ou dentro de organizações sociais, você vai fazer a diferença.

Seja voluntário do 
Programa Adotei um Sorriso.  

E descubra que não existe recompensa
melhor do que a alegria.
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AUMENTO DE PRODUTIVIDADE EM MOAGEM DE CANA
Um dos principais desafios na moagem de cana de açúcar é garantir a disponibilidade e de-

sempenho das moendas uma vez que elas são o coração da usina e se a moagem parar, todo o 
processo fica atrasado. 

A usina Nova Gália localizada em Paraúna em Goiás tinha dificuldades uma vez que os aciona-
dores de moendas de motor único não alcançavam o desempenho desejado e ficavam parados 
para manutenção além do tempo ideal. 

A Danfoss propôs a aplicação do conversor de frequência VLT® AutomationDrive, instalado 
nas ternos de moenda. O conversor de frequência da Danfoss está instalado em um painel elétri-
co testado e certificado, o que aumenta a confiabilidade e resistência ao ambiente extremamente 
agressivo em que fica alocado. O projeto inclui filtros de entrada e saída que protegem tanto o conver-
sor de frequência quanto o motor acionado por ele. Essa solução gera menor nível de Harmônicas (THD) na 
rede elétrica. Com a instalação dos conversores de frequência as moendas da usina Nova Gália trabalham a safra 
inteira sem paradas para manutenção corretiva. Ao todo, foram instalados cinco conversores de frequência de 
1250 cavalos de força em 690 volts na usina. O resultado foi tão positivo que a direção da usina optou por fechar 
pacotes não apenas para a moenda, como também para as caldeiras, casa de força e torres de resfriamento.
www.danfoss.com.br

CONTRATAÇÃO DE 
CRÉDITO RURAL 

Segundo dados di-
vulgados pelo MAPA 
– Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abas-
tecimento os produ-
tores rurais tomaram 
empréstimos na casa dos 150 bilhões de reais 
na safra 2015/2016. O montante referente a 
créditos de custeio, comercialização e investi-
mento é 2,6% superior ao do ciclo anterior.

Este montante de R$ 150 bilhões corres-
pondem a 80% do total de recursos progra-
mados para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 
da temporada que é de R$ 187,7 bilhões.

Segundo o Sistema de Operações do 
Crédito Rural e do Proagro (Sicor), do Banco 
Central, os financiamentos na modalidade 
de custeio somaram R$ 90,4 bilhões, sendo 
que os bancos públicos lideraram as aplica-
ções (R$ 59,2 bilhões). Já os bancos privados 
alcançaram R$ 20 bilhões e as cooperativas 
de crédito, R$ 11,2 bilhões.
imprensa@agricultura.gov.br

DIA DO AGRICULTOR 
Através do decreto 48.630 de julho de 1960, foi criado 

em todo o Brasil, o Dia do Agricultor em comemoração 
aos 100 anos de criação do Ministério da Agricultura e 
em homenagem aos milhares de profissionais que se de-
dicam a esta atividade. 

Com a responsabilidade em se transformar no celeiro 
do mundo alimentando uma população mundial cada dia 
maior a agricultura do Brasil vem dando mostras de sua 
maioridade e de sua competência. O Brasil já se posiciona 
como um dos cinco maiores produtores de várias culturas, 
sendo em vários casos o primeiro colocado. São os casos 
da soja, milho, cana-de-açúcar, café, etanol e vários outros. 

Agora com a intensa crise econômica que o Brasil 
atravessa, a agricultura mostrou-se uma tábua de salva-
ção, pois a balança comercial só se mantém equilibra-
da em função das intensas exportações originadas dos 
produtos agrícolas. 

A grande legião de profissionais que se dedicam atu-
almente a agricultura vem demonstrando também os 
grandes avanços que temos feito em produtividade e 
qualidade dos produtos ofertados. 

Nossos cumprimentos a todos indistintamente, sejam 
pesquisadores, engenheiros, operadores de máquinas e 
implementos até o pequeno lavrador que dedicam seus 
esforços para obtermos uma produção cada dia melhor. 
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ANUNCIANTES

SIMPÓSIO DE INOVAÇÃO 
TECNOLOGIA E 
COMPETITIVIDADE

Será realizado no dia 18 de agosto entre 
os 8:00 e 18:00 horas no Hotel JP de Ribeirão 
Preto o simpósio na área de fundição, onde 
serão discutidos aspectos relacionados a 
redução de custos e aumento de produti-
vidade em relação a processos de fundição. 
O evento vai apresentar novos equipamen-
tos, simulação de processos de fundição, 
software para controle, rastreabilidade e 
analise do processo. O evento será patroci-
nado pela Magma, em conjunto com outras 
empresas que atuam na área. 
www.magmasoft.com.br

MELHORES DA TERRA 
Estão abertas as inscrições para o prêmio Gerdau 

Melhores da Terra na categoria Pesquisa e Desenvolvi-
mento. Poderão se inscrever estudantes e pesquisado-
res. A divulgação dos ganhadores acontecerá na Feira 
Expointer em Esteio no Rio Grande do Sul, no dia 31 de 
agosto. O julgamento será efetuado por uma Comis-
são Julgadora, composta de representantes de univer-
sidades, centros de pesquisa, órgãos governamentais 
e entidades relacionadas ao setor do agronegócio. 

A categoria Pesquisa & Desenvolvimento, voltada 
para estudantes acadêmicos e profissionais de ciên-
cias agrárias ligados ou não a instituições de ensino, 
receberá inscrições de 15 de julho a 15 de agosto. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo web-
site www.melhoresdaterra.com.br, que tem disponí-
vel o regulamento completo do prêmio.
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Telefone 11 3811 8822
www.grips.com.br

grips@grips.com.br

 É HORA DE ACERTAR
O SEU INVESTIMENTO EM 

PUBLICIDADE

Nesta crise, não adianta ficar atirando para tudo que é lado: você 
precisa saber exatamente onde o seu cliente está! É hora de 
direcionar seu investimento para alvos certos, que garantam 
resultados. As revistas segmentadas da Editora Grips colocam sua 
empresa nas mãos de profissionais com alto poder de decisão, em 
milhares de empresas em todo o Brasil.

Assim, você vai aumentar a visibilidade do seu negócio e gerar novas 
oportunidades para a sua empresa. O momento é de se preparar para 
o futuro e de abrir novas perspectivas num mercado super disputado. 
E você precisa estar onde o seu cliente precisa de você!

Programe sua mídia nas revistas da Grips Editora e deixe o sucesso 
acontecer!
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COM VOCÊ EM TODOS OS MOMENTOS
RÉDI O URAL CAIXA

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(Informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com defi ciência auditiva ou de fala – 0800 726 2492 
Ouvidoria – 0800 725 7474

facebook.com/caixa | twitter.com/caixa
caixa.gov.br 

A CAIXA oferece uma 
variedade de linhas de crédito 
para todas as etapas do agronegócio.
CAIXA. A vida no campo pede 
mais que um banco.

Acesse caixa.gov.br e saiba mais.
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