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Novo ciclo de expansão 
para implementos agrícolas
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REAFIRMANDO 

POSIÇÃO

Henrique Isliker Pátria 

Editor Responsável

A nossa primeira edição deste ano de 2017 está com as mesmas esperan-
ças da grande maioria dos mais de 200  milhões de pessoas que habi-
tam o Brasil. 

Mantemos nossa expectativa da retomada dos investimentos e da 
mudança rápida dos cenários econômicos, políticos e sociais do Brasil. 

A estagnação por que passamos nos últimos anos, anulou toda e qualquer pos-
sibilidade de atingirmos um novo patamar no curto prazo. Reformas em todos os 
níveis são esperadas para que possamos nos orgulhar e continuar lutando e dando 
nossa contribuição de forma justa e honesta.

Estamos passando a limpo nosso país e mesmo com a falta de concordância de 
algumas pessoas, vivemos um processo de depuração do qual todos nós espera-
mos sair muito melhor do que entramos. 

Já estamos vivendo o clima de uma nova supersafra pois, segundo a Conab, são 
esperados para a safra de grãos de 2016/17 algo como 222,9 milhões de toneladas, 
que se confirmadas estarão representando um crescimento na ordem de quase 
20% sobre os 186,6 milhões de toneladas da safra passada. 

São excelentes números para quem atravessa uma necessidade desesperada 
de retomada de negócios. E estes bons indicadores atingem todos os setores, pois, 
por exemplo, o segmento de implementos rodoviários, já estima crescimento na 
ordem de 10%. A área de caminhões que já foi uma das mais afetadas nos últimos 
cinco anos, também projeta seu crescimento acima de dois dígitos, o mesmo ocor-
rendo com o de máquinas agrícolas e assim por diante. 

Queremos ressaltar mais uma vez a tenacidade e a importância do agronegócio 
para o Brasil, pois quando vivíamos um  mar de desesperanças e dificuldades o úni-
co setor que segurou a onda e segundo os números oficias da Conab, apresentará 
números substanciosos seja no abastecimento interno, ou nas exportações  foi o 
agronegócio. 

Convidamos nossos leitores a  olharem com atenção os diversos artigos que 
apresentamos em nossa edição, que formam uma constelação de informações pre-
cisas e esperamos que sejam de ótima utilização para todos. 

Boa leitura!  

Este veículo apoia:
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D
ireto da França, no Pro-
grama de Agribusiness e 
Food Management, em 
Nantes, reunindo estudio-

sos do mundo inteiro, o tema que pe-
gou fogo ontem, dia 23 de fevereiro, 
foi o do alimento do futuro, quando 
teremos gene design e coisas impen-
sáveis da ciência e os micronutrien-
tes contarão com desenvolvimento 
genético. Iremos incorporar micro-
nutrientes vitais para a saúde, assim 
como eles também farão parte da 
adubação das plantas cada vez mais. 
Através das plantas, em tudo o que 
comemos e bebemos, teremos me-
lhor saúde humana. O leite de uma 
vaca bem nutrida terá mais micro-
nutrientes para a nossa saúde, será 
maior a qualidade nutricional do que 
o volume do alimento.
Mas, a coisa pegou mesmo com os 
dados estatísticos. Antes de falar do 
alimento do futuro, a constatação 
sobre como a sociedade humana 
se alimenta é triste. Temos cerca de 
dois bilhões de pessoas com proble-
mas de deficiência nutricional, com 
600 milhões de crianças abaixo da 
estatura normal para suas idades. 
Outros quase 800 milhões de seres 
humanos com fome, e mais dois bi-
lhões acima dos seus pesos, sendo 

600 milhões dentre eles obesos. Ou 
seja, praticamente dois em cada três 
habitantes têm algum problema, 
que vai desde fome até uma alimen-
tação falha em nutrientes.
Portanto, mais do que comida e ali-
mento há um grave problema de 
educação alimentar. A FAO, órgão 
da ONU para comida e agricultu-
ra, apregoa a responsabilidade aos 
governos. Eu, hoje, estou tão desa-
creditado de governos que passo 
essa responsabilidade para a socie-
dade civil organizada, nós da pró-
pria mídia e as corporações globais 
responsáveis pelo processamento e 
venda de produtos alimentícios. Pre-
cisamos de fortíssimas propagandas 
educadoras, tão fortes quanto as 
que são realizadas para construção 
das vendas de suas marcas, além de 
incentivo para os produtores utiliza-
rem mais micronutrientes no solo e 
nas plantas.
E sobre a fome? Vimos que bilhões 
de dólares têm sido investidos em 
programas voltados à extinção da 
fome no planeta e os resultados 
continuam pífios. A conclusão dos 
debates aqui deste encontro com 
membros da África, China, Europa, 
Canadá, Brasil, México e Colômbia, 
incluindo a Câmara Agrícola lusó-

fona de Portugal e países de língua 
portuguesa, foi que devemos criar 
mercados ou de nada adianta dis-
tribuir e dar comida para comba-
ter a miséria, a pobreza extrema e 
a fome. Precisamos criar mercados, 
cooperativismo, negócios, e já pro-
duzir ali, alimentos biofortificados 
in loco. 
Micronutrientes, o segredo da saúde. 
Criar mercados de produção e venda, 
não podemos fazer pelo outro aquilo 
que o outro pode e precisa fazer por 
si. Ou seja, ensinar a pescar e não dar 
o peixe. Uma integração de empreen-
dedorismo, cooperativismo, ciência e 
consciência, com educação, não falta-
rá comida.

*José Luiz Tejon Megido – Conse-
lheiro Fiscal do Conselho Científico 
Agro Sustentável (CCAS) e Dirige o 
Núcleo de Agronegócio da ESPM
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Temos cerca de dois bilhões de pessoas com problema de deficiência nutricional em 
todo o mundo. Mas após muitas discussões chegou-se a conclusão que a integração 
de empreendedorismo, cooperativismo, ciência e consciência, com educação, terá 
plenas condições de resolver a questão. 

José Luiz Tejon Megido*

A SOLUÇÃO PARA A 

FALTA DE COMIDA
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D
e 1º a 5 de maio, as prin-
cipais novidades para 
o agronegócio no país 
estarão em exibição na 

Agrishow 2017 – 24ª Feira Internacio-
nal de Tecnologia Agrícola em Ação, 
uma das maiores e mais completas 
feiras deste segmento no mundo, 
que ocorrerá no município de Ribei-

rão Preto, no interior de São 
Paulo.

O evento contará com 
a participação de 800 
marcas nacionais e in-
ternacionais, que apre-
sentarão uma ampla 
gama de lançamentos 

e novidades ao longo de 
uma extensa variedade 

de segmentos, entre 
eles, implementos e 
máquinas agrícolas, 
equipamentos para 
construção, ferra-

mentas, sistemas de 
irrigação, insumos, sis-

temas para agricultura de 
precisão, agricultura familiar, 

armazenagem (silos e armazéns), 
corretivos, fertilizantes, defensivos, 
equipamentos de segurança (EPI), so-
luções de monitoramento e automa-

ção, software e hardware, peças, 
autopeças, pneus, pecuária, 

Cerca de 800 marcas estarão na maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, 
trazendo tudo que o produtor rural necessita em termos de soluções tecnológicas, 
produtos e serviços capazes de oferecer reais benefícios para a lavoura e para a 
pecuária.

Marcus Frediani

VEM AÍ A 

AGRISHOW 2017!
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produção de biodiesel, sacarias e em-
balagens, seguros, sementes, telas, 
arames, cercas, válvulas, bombas, mo-
tores e veículos (pick-ups, caminhões 
e utilitários, além de aviões agrícolas). 
“Ou seja, tudo que o produtor rural 
necessita em termos de soluções tec-
nológicas, produtos e serviços capa-
zes de oferecer reais benefícios para 
a lavoura e para a pecuária, tais como 
aumento da produtividade, cresci-
mento da rentabilidade, redução de 
custos, economia de recursos natu-
rais e de insumos, mais eficiência na 
plantação, melhor manejo nos pastos 
e mais assertividade no cultivo das 
culturas”, destaca José Danghesi, dire-
tor da Agrishow 2017.

Considerada a vitrine tecnológica 
do agronegócio brasileiro e a maior 
feira de tecnologia agrícola da Améri-
ca Latina, a Agrishow atrai um público 
altamente qualificado, muito interes-
sado em conhecer inovações e lança-
mentos voltados a atender todas as 
demandas do campo, em termos de 
produtividade, eficiência, integração, 
aplicabilidade, otimização de recur-
sos, rentabilidade e competitivida-
de. De acordo com os organizadores 
do encontro, a expectativa é receber 
mais de 150 mil visitantes do Brasil e 
do exterior, composto em sua maioria 
por produtores rurais, empresários e 
executivos, além de acadêmicos, pes-
quisadores, consultores, representan-
tes de autarquias de todas as esferas 
de governo e de entidades setoriais.

A edição deste ano está voltada 
para tecnologia e para sustentabili-
dade e tem como tema “A Rota Ofi-
cial do Agronegócio”. Para Danghesi, 
a feira terá um papel fundamental 
neste ano, com a expectativa de uma 
retomada de investimentos e do ce-
nário econômico-financeiro. “Por isso, 
pretendemos reunir toda a cadeia 
produtiva em um ambiente ideal 
para disseminação de conhecimento 
e demonstração do avanço tecnoló-

gico do agronegócio no país e como 
essa evolução tem contribuído para o 
protagonismo do setor na economia 
nacional e, também, na produção de 
alimentos no mundo”, assinala.

A Agrishow 2017 é uma iniciativa 
das principais entidades do agrone-
gócio no país: Associação Brasileira 
do Agronegócio (Abag), Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq),Associação 
Nacional para Difusão de Adubos 
(Anda), Federação da Agricultura e 
da Pecuária do Estado de São Pau-
lo (Faesp) e Sociedade Rural Brasi-
leira (SRB). O evento é organizado 
pela Informa Exhibitions, integrante 
do Grupo Informa, um dos maiores 
promotores de feiras, conferências e 
treinamento do mundo com capital 
aberto.

Agronegócio em evolução

O protagonismo do agronegócio 
nacional frente à expectativa de reto-
mada de crescimento econômico de-
verá continuar em evidência ao longo 
de 2017. Segundo um levantamento 
da Companhia Nacional de Abasteci-

mento (Conab), a safra 16/17 de grãos 
está estimada em 222,9 milhões de 
toneladas, o que representa um in-
cremento de 19,5% em comparação 
com as 186,6 milhões de toneladas 
obtidas na safra anterior. Esse expres-
sivo aumento na produção agrícola 
contribuirá para a garantia da oferta 
de alimentos no Brasil e no mundo, 
auxiliando a economia, que poderá 
ter efetivas condições de manter um 
menor nível de inflação e de sustentar 
o ritmo na queda de juros, benefician-
do, com isso, a sociedade e o país.

E a Agrishow 2017 acontecerá 
no âmbito desse cenário positivo. 
“Notamos uma enorme evolução na 
agricultura brasileira, por meio de 
uma maior integração entre toda a 
cadeia produtiva. Em função disso, 
nós acreditamos no protagonismo do 
agronegócio para a recuperação da 
economia nacional. Nesse sentido, a 
Agrishow contribuiu e continua con-
tribuindo ao apresentar o constante 
aprimoramento tecnológico do se-
tor”, disse Fábio Meirelles, presidente 
da Agrishow e da Faesp, durante cole-
tiva de Imprensa do evento, realizada 

Boas previsões na coletiva de Imprensa. Da esq. para dir.: David Roquetti (Anda), Marcelo Vieira (SRB), João 

Carlos Marchesan (Abimaq), Fábio Meirelles (Faesp), Francisco Matturro (Abag), e José Danghesi (diretor da 

Agrishow)
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em São Paulo, à qual ainda estiveram 
presentes João Carlos Marchesan, 
presidente da Abimaq; Francisco Mat-
turro, vice-presidente da Abag; David 
Roquetti, diretor executivo da Anda; 
Marcelo Vieira, presidente da SBR; e 
José Danghesi, diretor da Agrishow.

Tradicionalmente, os visitantes 
esperam a realização da feira para re-
alizar negócios, uma vez que as prin-
cipais novidades das mais importan-
tes empresas que compõe a cadeia 
produtiva serão apresentadas nos 
440.000m² de área do evento. Além 
disso, pela organização sempre estar 
atenta às demandas dos visitantes e 
dos expositores, os estandes são es-
trategicamente posicionados, o que 
resulta em empresas de um mesmo 
segmento de negócios estarem loca-
lizadas em áreas próximas, o que pro-
porciona um melhor planejamento 
por parte do produtor rural, e conse-
quente otimização de sua visita.

Transferência de conhecimento

Neste ano, a Agrishow conta com 
diversas novidades, cujo intuito é 
levar conhecimento para os visitantes 
da feira. Uma das áreas de destaque 
do evento, certamente será a Arena 
de Demonstração de Campo, que 
apresentará um formato mais dinâ-
mico e curadoria da Coopercitrus, no 
qual os visitantes terão a chance de 
conhecer tecnologias para o agrone-
gócio, que contribuam no aperfeiçoa-
mento das atividades dos produtores 
rurais. É a oportunidade, também, de 
os produtores conhecerem as ino-
vações que elevam a produtividade 
no plantio, economizando recursos 
naturais, insumos, diminuindo cus-
tos e aumentando a rentabilidade 
do produtor rural. Os visitantes po-
derão acompanhar demonstrações 
das últimas tecnologias que estão no 
mercado para auxiliar a alta produtivi-
dade no campo, como Geofert, Vant, 

drones de pulverização aérea, distri-
buição de corretivos em taxa variada, 
Weed Seeker, Piloto Automático, Tru 
Count e tratores e implementos das 
marcas Valtra e New Holland.

Já a Arena do Conhecimento será 
palco de apresentações de novas tec-
nologias, conhecimento e tendências 
durante a feira. Serão palestras, semi-
nários e congressos, com o objetivo 
de levar informação relevante para o 
dia a dia e para os negócios dos pro-
fissionais do campo, ministrados por 
importantes organizações, como o 
LIDE Ribeirão Preto.

A 18ª Rodada Internacional de 
Negócios, promovida pelo Programa 
Brazil Machinery Solutions (BMS), par-
ceria entre a Abimaq e a Apex-Brasil 
(Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos), ocor-
rerá nos dias 2 e 3 de maio. A rodada 
reunirá fabricantes brasileiros dos 
setores de máquinas, implementos 
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As principais novidades das mais importantes 

empresas que compõe a cadeia produtiva serão 

apresentadas nos 440.000m² de área da Agrishow 

2017.
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agrícolas, pecuária e equipamentos 
de irrigação, com compradores es-
trangeiros, vindos especialmente ao 
Brasil para essas reuniões, fortalecen-
do a imagem do Brasil como fabri-
cante de bens de capital mecânico. “A 
Agrishow gera negócios, agrega valor 
e oferece oportunidade ao produtor 
de ter contato e de conhecer as novas 
tecnologias que ele precisa para con-
seguir aumentar sua produtividade 
e reduzir custos”, afirma João Carlos 
Marchesan, presidente do Conselho 
de Administração da Abimaq, bastan-
te confiante nos resultados que serão 
obtidos pela feira.

Ainda durante a feira, será entregue 
um dos mais tradicionais prêmios do 
agronegócio brasileiro: o Deusa Ceres, 
premiação da Associação de Enge-
nheiros Agrônomos do Estado de São 
Paulo (AEASP), que presta homena-
gens aos engenheiros agrônomos que 
se destacaram em diversas áreas.

Carne forte

Questão candente na atualidade 
do agronegócio brasileiro, a recente 
deflagração da operação Carne Fraca 
pela Polícia Federal não deverá trazer, 
segundo o presidente da Agrishow 

e da Faesp Fábio Meirelles, nenhum 
prejuízo à promoção e ao fechamen-
to de negócios durante a Agrishow 
2017. “De maneira nenhuma, esse in-
cidente vai desestimular a realização 
da feira. Temos um dos melhores re-
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banhos do mundo. A nossa pecuária 
não só abastece o País como também 
o mercado internacional”, fez ques-
tão de destacar o executivo durante 
a coletiva de Imprensa da feira, que 
aconteceu na sede da Abimaq, em 
São Paulo. “Aliás, não tem carne no 
mundo em condições e em preço 
melhores do que a brasileira. O Brasil 
está em ordem e não podemos parar”, 
ratificou.

Para enfatizar a posição dos organi-
zadores da Agrishow 2017 em relação 
ao assunto, José Danghesi, diretor da 
feira, fez uma completa explanação 
durante a entrevista aos jornalistas de 
uma das ações que o evento integrará 
para promover a pecuária brasileira o 
Caminho do Boi, espaço interativo de 
900 metros quadrados que detalha o 
ciclo de vida do animal, desde a en-

gorda, passando pelo abate, até che-
gar à mesa do consumidor.

 “O objetivo é disseminar infor-
mação, mostrando de forma didáti-
ca a importância da integração dos 
diversos elos da cadeia produtiva 
e como investimentos feitos pelo 
setor são responsáveis por fazer 
chegar à mesa do consumidor um 
alimento saboroso, de qualidade, 
confiável, produzido com tecnolo-
gia e de forma sustentável”, explicou 
Danghesi. 

 Desenvolvido pela Beckhauser, 
fabricante de equipamentos para 
contenção e pesagem, o Caminho 
do Boi surgiu, inicialmente, para 
conscientizar e incentivar os pro-
dutores sobre a importância das 
boas práticas de manejo, respeito 
ao bem-estar animal e investimen-

to na capacitação dos trabalhado-
res, mostrando que com o aprimo-
ramento da atividade, a pecuária 
pode se tornar mais sustentável e 
rentável. A metodologia usada no 
projeto foi inspirada nos estudos 
da professora e pesquisadora da 
Universidade do Estado do Colora-
do (EUA) Temple Grandin, uma das 
maiores referências em pesquisas 
sobre bem-estar animal do mundo 
e que foi pioneira no desenho de 
currais antiestresse, criados a partir 
do exercício de percorrer o curral 
colocando-se no lugar do bovino.

“O projeto já foi realizado da 
edição de 2015 da feira. Porém, a 
promoção do Caminho do Boi na 
Agrishow 2017 vem num momen-
to bastante oportuno, justamente 
quando é colocada em dúvida a 

MÁQUINAS: BONS RESULTADOS À 

VISTA NA FEIRA 

A
s indústrias de máquinas 
agrícolas apostam na recu-
peração do mercado interno 

neste início de ano. No mês passa-
do, produziram 126% mais tratores 
do que em igual mês de 2016. O 
ano passado havia sido um perío-
do de vendas reduzidas. Também 
aquecida, a produção de colheita-
deiras teve aumento de 60% no pe-
ríodo. E, é claro, os números em alta 
aumentam a expectativa de bons 
resultados na Agrishow 2017.

Esse desempenho positivo não 
se resumiu apenas a março. A 
produção acumulada de tratores 
nos três primeiros meses deste 
ano superou em 90% a de janeiro 
a março de 2016. Nesse mesmo 
período, a indústria produziu 60% 

mais colheitadeiras. Os 
dados foram divulgados 
nesta quinta-feira, 6, pela 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). 
As vendas também estão 
aquecidas, os dados divul-
gados pela Anfavea indi-
cam que as vendas de tratores para as 
distribuidoras somaram 7.919 unida-
des no trimestre, 50% mais do que no 
ano passado. 

Já as vendas de colheitadeiras su-
biram para 1.248 unidades, 30% mais 
do que em igual período do ano pas-
sado. O maior crescimento nas ven-
das ocorreu no setor de tratores de 
até 80 cavalos, cuja participação su-
biu para 49% do total comercializado 

no atacado. Já os de 81 a 130 ca-
valos participaram com 27%, en-
quanto os de potência superior 
a 130 somaram 24% das vendas 
totais do setor. O bom desem-
penho da indústria favoreceu o 
mercado de trabalho. A indústria 
de máquinas agrícolas emprega-
va 17,4 mil trabalhadores no mês 
passado, 14% mais do que em 
igual mês de 2016. 
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qualidade da carne brasileira. O projeto é uma oportu-
nidade para mostrar, na prática, como funciona a pecu-
ária brasileira, as tecnologias utilizadas em cada etapa 
de produção e os investimentos feitos neste setor para 
que chegue à mesa do consumidor uma carne saboro-
sa, segura e de qualidade”, afirmou, por sua vez, Carla 
Tuccilio, diretora do Terraviva Eventos, responsável pela 
organização do Caminho do Boi.

Uma feira conectada

A difusão de conhecimento técnico e de gestão 
ao longo do ano continua a ser um dos objetivos da 
Agrishow 2017, por meio do canal de conteúdo ex-
clusivo, com matérias especiais, artigos, reportagens, 
entrevistas e dicas em formato de e-books, além de 
whitepapers, infográficos e artigos técnicos de institu-
tos parceiros, do Brasil e exterior. Para acessá-lo, basta 
entrar no site da Agrishow (www.agrishow.com.br) e 
clicar em “Blog” no menu principal.

O site oficial da feira migrou para uma nova platafor-
ma, que possibilita melhorar as experiências dos usuá-
rios. Já o aplicativo da Agrishow ganhou novas funcio-
nalidades. Este ano, além de uma rede social exclusiva, 
os usuários podem compartilhar suas experiências em 
tempo real na Timeline do aplicativo da feira. O App 
também possibilita o networking, uma vez que é pos-
sível a troca de mensagens e marcar compromissos na 
feira usando a opção “Agenda”. Além disso, a busca por 
produtos e expositores não necessita do uso da inter-
net, logo os visitantes podem utilizá-lo na versão off-
-line durante a feira. Ano passado, o APP teve mais de 
12 mil downloads.

Nesse sentido, as duas principais inovações para os ex-
positores da Agrishow 2017 são a internet por fibra óptica 
e os convites digitais. A questão da conectividade estava 
entre as prioridades da organização, que sempre procu-
rou atender às demandas das empresas, a fim de oferecer 
a melhor experiência durante o evento. Por esse motivo, 
foi realizada uma parceria com a MappTV, que conectou 
o evento a uma rede externa de fibra óptica redundante e 
realizou obras de infraestrutura no local para suprir, com 
exclusividade, todos os expositores com fibra óptica em 
links dedicados de até 100MB.

No caso do convite digital, a ideia é facilitar a distribui-
ção dos convites para os clientes das empresas, com pos-
sibilidade de controle e acompanhamento da entrega e 
validação dos convites. Além disso, esse sistema elimina 
custos com remessa logística, proporciona maior veloci-
dade no envio dos convites e permite um melhor planeja-
mento e controle por parte das empresas.

© 2017 HydraForce, Inc.
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BANCO DO POVO PARA TODOS

N
o início de maio, a Agrishow 
2017 deverá também ser 
palco da celebração de uma 

importante parceria entre duas se-
cretarias do Governo do Estado de 
São Paulo, que pode alavancar o 
empreendedorismo do homem do 
campo em todo o território paulis-
ta, utilizando a capilaridade das Ca-
sas da Agricultura. Os secretários 
Arnaldo Jardim, de Agricultura e 
Abastecimento, e José Luiz Ribeiro, 
do Emprego e Relações do Traba-
lho, se reuniram na sede da pasta 
agrícola, na capital paulista, no dia 
11 de abril, para discutir a união 
entre as duas secretarias para levar 
o Banco do Povo a todos os muni-
cípios paulistas. E a expectativa é 
que o protocolo de intenções para 
a cooperação seja assinado já no 
próximo mês, na Agrishow 2017, 
em Ribeirão Preto – que será reali-
zada entre os dias 1º e 5 de maio 

e contará com um grande leque de 
ações da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.

 O objetivo do acordo é utilizar a 
estrutura das Casas da Agricultura, 
presentes em todos os municípios do 
Estado, para oferecer ao produtor rural 
os serviços do Banco do Povo – como 
empréstimos de até R$ 20 mil para 
pessoas físicas e R$ 25 mil para asso-
ciações e cooperativas. “O público das 
duas secretarias é o mesmo neste caso, 
o empreendedor rural”, aponta Arnaldo 
Jardim, lembrando ainda que “é um tra-
balho conjunto importante, queremos 
principalmente estimular a agroindús-
tria, que tem gerado muitos empregos”.

A união chega para solucionar a au-
sência de unidades do Banco do Povo 
em 104 dos 645 municípios paulistas. 
Com a parceria, a Casa da Agricultura 
passará a oferecer o financiamento do 
Banco do Povo, que pode ser acessado 
pelo produtor juntamente com o dispo-

nibilizado pelo Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap), da 
Agricultura, que tem valor médio 
de R$ 100 mil. “Essa nova geração 
que tem voltado para o campo tem 
outra cabeça, é mais empreende-
dora”, explica, por sua vez, José Luiz 
Ribeiro. Ainda segundo ele, além 
do acesso aos serviços do Banco 
do Povo, a parceria a ser celebrada 
também quer utilizar as Casas da 
Agricultura para qualificar profis-
sionalmente os produtores rurais. 
“Estamos inclusive elaborando o 
Programa Estadual de Qualificação 
Profissional (PEQ) especialmente 
voltado para qualificar o homem 
do campo”, complementa. Com 
isso, será também mais fácil levar os 
cursos, palestras e demais eventos 
promovidos pela Secretaria do Em-
prego e Relações do Trabalho aos 
agricultores de todos os municípios 
do estado de São Paulo.

OLHA SÓ QUEM VOLTOU!

A Agrishow 2017 marcará a vol-
ta do Prêmio “Trator do Ano”. 
A realização do evento está 

marcada para o dia 2 de maio, a par-
tir das 14h00, na Arena do Conheci-
mento da feira. O concurso, que pre-
mia os melhores tratores fabricados 
e comercializados no país, está com 
as votações abertas para o público. 
Para participar, basta acessar o site 
oficial: http://www.tratordoano.
com/, fazer um registro e escolher 
o melhor design de trator em cada 
uma das quatro categorias (Até 100 

cv, De 100 a 200 cv, Acima de 200 cv e 
Especiais). e, também, avaliar o melhor 
design em cada categoria. No total, são 
treze modelos, de seis fabricantes, que 
estão concorrendo à premiação.

Além da votação popular, os mode-
los estão sendo avaliados tecnicamen-
te, por cinco professores doutores na 
área de mecanização agrícola: Carlos 
Chioderoli, da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), Diego Augusto Fiore-
se, da Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT), João Paulo Rodrigues 
da Cunha, da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), Leonardo Mon-
teiro, da UFC, e Rouverson Pereira 
da Silva, da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), em Jaboticabal. O 
resultado final englobará o grande 
vencedor do “Trator do Ano”, o “Tra-
tor do Ano na Categoria Especiais”, 
o “Design do Ano”, a “Marca mais 
Votada”, bem como os vencedo-
res do concurso cultural. O prêmio 
conta com o apoio da Agrishow, 
Brascab, GTS do Brasil, Marispan, e 
patrocínio da Trelleborg Wheel Sys-
tems do Brasil.
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U
m alinhamento de fatores 
positivos fundamenta um 
cenário favorável para o 
agronegócio brasileiro nes-

te ano e impulsiona a expectativa de 
investimentos no campo, iniciando um 
novo ciclo de renovação do maquinário 
agrícola, após três anos em queda.

A combinação de produção recor-
de de grão com preços das commo-
dities em bons patamares sustenta 
a alta da renda no campo e o bom 
nível de capitalização do produtor. 
Complementa esse cenário a oferta 
de crédito via Moderfrota1. Nesse ce-
nário esperamos expansão de 20% 

das vendas de máquinas agrícolas 
em 2017.

A safra recorde de grãos esperada 
para este ano deverá somar 222,9 mi-
lhões de toneladas, segundo a Conab2, 
crescendo 19,5% ante a safra passada, 
que registrou quebra afetada por estia-
gem. Essa expansão é equivalente a 36 

A safra recorde de grãos deverá somar 222,9 milhões de toneladas, crescendo 19,5% 
ante a safra passada. As estimativas da Conab também apontam para expansão de 
18% do volume embarcado de soja e de milho neste ano. O consumo interno desses 
grãos também deve crescer 6%. Por todos estes fatores estima-se que esteja se 
iniciando um novo ciclo de expansão no fornecimento de implementos e máquinas 
agrícolas. 

Regina Helena de Couto e Silva *

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM 

NOVO CICLO DE EXPANSÃO
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milhões de toneladas a mais de grãos 
produzidos no País, como resultado da 
elevação de 2,1% da área plantada e 
de 15,1% da produtividade, beneficia-
da pelo clima mais regular, além dos 
melhores tratos culturais. De fato o 
uso de fertilizantes chegou a 572,5 to-
neladas por mil hectares no plantio de 
2016, elevação de 10,6% ante a safra 
anterior e de 5,3% em relação à média 
dos últimos cinco anos.

A ampliação da oferta de grãos 
deverá manter os preços agrícolas 

em patamares mais estáveis neste 
ano. De todo modo, o piso para os 
preços será sustentado pelas expor-
tações, alavancadas pela demanda 
crescente principalmente nos paí-
ses emergentes. As estimativas da 
Conab apontam para expansão de 
18% do volume embarcado de soja 
e de milho neste ano. O consumo 
interno desses grãos também deve 
crescer 6%, em função da deman-
da das granjas de aves e suínos e 
dos confinamentos de boi. A re-

cente abertura de mercados para 
a carne brasileira deverá continuar 
permitindo a ampliação dos volu-
mes exportados. O USDA3 estima 
crescimento de 6% das exportações 
brasileiras de carnes em 2017. (Nota 
do Editor – Este artigo foi elaborado 
antes da Operação Carne Fraca da 
Polícia Federal) 

As estimativas para todas as cultu-
ras de grãos são de altas expressivas, 
com destaque para os recordes espe-
rados para as safras de soja e de mi-
lho, que devem crescer 12,8% e 33,7% 
nessa ordem. A segunda safra de mi-
lho, que está em período de plantio, 
deverá registrar ampliação de 46,7%, 
após a quebra da safra anterior, que 
levou à queda de 25,5% da produção. 
Regionalmente, as expansões mais 
expressivas da produção devem ocor-
rer no Nordeste e no Centro-Oeste, 
com altas de 74,2% e 26,4% nessa 
ordem. Vale lembrar que na safra pas-
sada a produção nordestina caiu 40% 
e a do Centro-Oeste foi reduzida em 
15%. Assim, a melhora do clima está 

Fonte e projeção: Conab, Bradesco
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Produção de Grãos - em mil toneladas

Grãos 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* Var. %

Arroz 12.162 12.436 10.603 11.966 12,9%

Feijão 3.454 3.112 2.513 3.274 30,3%

Milho 80.052 84.673 66.531 88.969 33,7%

1ª safra 31.653 30.082 25.854 29.300 13,3%

2ª safra 48.399 54.591 40.677 59.670 46,7%

Soja 86.121 96.228 95.435 107.615 12,8%

Trigo 5.528 5.971 5.535 6.727 21,5%

Algodão 4.405 3.911 3.226 3.611 11,9%

Total 193.623 207.770 186.610 222.907 19,5%
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permitindo a volta aos bons níveis de 
produtividade.Grãos 2013/14 

Outras culturas em destaque no 
agronegócio brasileiro são o com-
plexo sucroalcooleiro e o café, com 
melhor nível de rentabilidade diante 
da alta recente de preços do açúcar e 
do café tanto no mercado internacio-
nal como no doméstico, refletindo a 
oferta mais ajustada. Assim como os 
grãos, as culturas de cana e de café 
também deverão impulsionar os in-
vestimentos no campo este ano.

Fato é que, as vendas de máquinas 
agrícolas passaram a registrar alta 
mais expressiva a partir do segundo 
semestre do ano passado, fechando 
o ano com recuo de 4,8%. No início 
de 2016, o rítmo de vendas aponta-
va para uma queda mais intensa. No 
primeiro bimestre de 2017 as vendas 
subiram 49,9% ante o mesmo perío-

do do ano passado, segundo dados 
da Anfavea. As vendas de máquinas 
agrícolas estão relacionadas com as 
boas margens operacionais do pro-
dutor e às safras volumosas. Entre-
tanto, fatores decisivos são a necessi-
dade de renovação do maquinário e 
a oferta de crédito. Podemos afirmar 
que todos esses pilares de susten-
tação dos investimentos no campo 
estarão presentes neste ano. Assim, 
a safra de grãos recorde, com 36 mi-
lhões de toneladas adicionais a se-
rem colhidas, impulsiona a necessi-
dade de mais maquinário de campo. 
Embora mais acomodados, os preços 
ainda são remuneradores, permitin-
do a ampliação da renda agrícola 
(estimamos quase R$ 200 bilhões de 
renda no campo neste ano). Somam-
-se a isso os recursos adicionais do 
Moderfrota. O volume total previsto 

no plano de safra 2016/17, divulga-
do em julho de 2016 (considerando o 
período entre julho de 2016 e junho 
deste ano) era de R$ 5 bilhões. Na 
atual safra, os recursos acabaram em 
janeiro e o setor pediu um adicional 
de R$ 2,5 bilhões, já foram atendidos 
pelo Governo Federal. Vale lembrar 
que na safra anterior foram progra-
mados R$ 3,65 bilhões.

Por fim, mas não menos impor-
tante, a renovação da frota é cíclica, 
ou seja, apresenta expansão por 5 
a 6 anos, quando atinge o pico de 
vendas e a partir de então passa a 
um movimento descendente. O últi-
mo ciclo de investimentos, iniciado 
em 2006, registrou 8 anos de expan-
são, sendo mais longo que o ciclo da 
década de 1970, quando chegou a 
seis anos de alta consecutiva. Após 
atingido o pico em 2013, as vendas 
iniciaram o ciclo de baixa até o ano 
passado e devem voltar a crescer a 
partir deste ano, refletindo a neces-
sidade de renovação da frota. Esse 
bom cenário nos faz acreditar na 
retomada do ciclo de investimentos 
em máquinas agrícolas e estimamos 
expansão de 20% das vendas neste 
ano em relação a 2016.

*Regina Helena de Couto e Silva é 
autora do trabalho e uma das titula-
res do Departamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos do Bradesco. O 
trabalho foi apresentado no Boletim 
Agro Análise do Bradesco em março 
de 2017.

1 Moderfrota – Programa de Modernização 

da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 

Associados e Colheitadeiras. As taxas de juros 

são de 8,5% para financiamentos até R$ 90 mi-

lhões de 10,5% acima desse valor.
2 Conab – Companhia Nacional de Abaste-

cimento, ligada ao MAPA – Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento.
3 USDA – Sigla em inglês do Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos.
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Produção de grãos por região - em mil toneladas

6.310

16.801 17.929

70.839

81.743

7.982

16.587
19.273

75.708

88.221

6.937
9.827

19.444

75.111 75.291

9.161

17.124

22.106

79.343

95.173

4.000

14.000

24.000

34.000

44.000

54.000

64.000

74.000

84.000

94.000

104.000

Norte Nordeste Sudeste Sul C-Oeste

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

Cenários_COnceito.indd   16 20/04/2017   22:49:23



CONCEITO

Março - Abril/2017 • Revista AgriMotor  17 

T
empos de crise econômica 
no país: as pessoas são leva-
das naturalmente a buscar 
saídas e comparar com as 

coisas que estão dando certo. Um dos 
alvos é a produtividade, com frequên-
cia apontada como um dos gargalos 
do país, em setores da indústria e 
serviços. E a comparação inevitável é 
com o agronegócio, que vem esban-
jando eficiência há anos. 

Nos últimos 20 anos, a produção 
brasileira de grãos cresceu a uma 
taxa de 4,8% ao ano. A área plantada 
evoluiu 2,1% a.a. e a produtividade 
avançou 2,7% a.a. No balanço da agro-
pecuária, nos últimos 40 anos, a Produ-
tividade Total dos Fatores de Produção 
cresceu 3,5% ao ano, o dobro dos EUA 
(1,7% a.a.). Trata-se de produtividade e 
competitividade acumuladas. 

E por que o vento soprou a favor da 
produtividade do campo? Sem recor-
rer a modelos prontos, pois as realida-
des produtivas são complexas e exi-
gem estudo segmentado das cadeias 
produtivas, observam-se algumas 
evidências empíricas do sucesso de 
produtividade do agro, que podem 
estimular a reflexão sobre eficiência 
em outras áreas da economia.

Por exemplo, o agronegócio encur-
tou os ciclos de progresso tecnológico. 
Disseminou a inovação e diminuiu a 
distância tecnológica entre os empre-
endedores (isso é essencial para elevar 
a produtividade de um setor), homoge-

neizando para cima a eficiência de suas 
cadeias produtivas mais dinâmicas, 
principalmente aquelas com inserção 
mais forte no mercado internacional. 

Ao se homogeneizar o padrão tec-
nológico, fomentou-se a busca por 
diferenciação competitiva entre os 
empreendedores (produtores, empre-
sas e cooperativas), construindo uma 
consistente e disseminada cultura de 
eficiência, cuja pressão por qualidade 
e inovação junto aos geradores tradi-
cionais de tecnologia (universidades, 
instituições de pesquisa e empresas) 
multiplicou-se.

Com isso cresceu o grau “disruptivo” 
das chamadas “ciências do agro”, ace-
lerando a incorporação de progresso 
técnico pelos empreendedores do se-
tor, encurtando os ciclos de vida dos 
fatores de produção (produtos e servi-
ços) e criando um ambiente inovador 
cujo alcance chegou à ponta de consu-
mo das cadeias de alimentos e bioener-
gia, via ganhos de eficiência produtiva 
e também evolução qualitativa das 
matérias-primas geradas no campo.

Inovação e empreendedorismo livre, 
leve e solto, no melhor espírito do sé-
culo XXI. Não por acaso observa-se hoje 
no agro o surgimento rápido de star-
tups de tecnologia (as chamadas “agri-
techs”), que já estão na casa dos 80 em-
preendimentos, segundo pesquisa da 
ESALQ-USP. Lembrando que, no agro, 
este era um segmento que há três anos 
estava praticamente na estaca zero. 

Claro que a questão da produtivida-
de não se esgota no universo da tecno-
logia, pois outros fatores críticos pesam 
na balança – como complexidade tribu-
tária, regulação dos setores, segurança 
jurídica, demanda e acesso ao crédito. 
Mas essa vivência bem sucedida do 
agro pode ser uma referência impor-
tante para se pensar estrategicamente 
a retomada da atividade econômica em 
outros setores da economia brasileira.

Até para o próprio agro será uma 
reflexão útil, visando calibrar a estru-
tura e propulsão tecnológica ideal 
para sustentar seu círculo virtuoso de 
competitividade. Já se viu, por exem-
plo, que esta fórmula pode dar mais 
resiliência aos sistemas produtivos 
diante de impactos econômicos ines-
perados, como bem mostrou a mo-
derna cadeia produtiva da carne suí-
na, recentemente, diante do desafio 
dos preços de milho nas alturas.

*Coriolano Xavier é vice-presidente 
de Comunicação do Conselho Científico 
Agro Sustentável (CCAS), Professor do Nú-
cleo de Estudos do Agronegócio da ESPM.
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Inovação e empreendedorismo, contando com a criação das startups de 
tecnologia no campo, as chamadas agritechs, foram os grandes segredos para o 
desenvolvimento rural do Brasil nos últimos anos 

Coriolano Xavier*

A PRODUTIVIDADE NO 

CAMPO É UMA REALIDADE
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D
e acordo com o relatório 
OutLook Fiesp 2025, sobre 
Projeções para o Agrone-
gócio Brasileiro, a retração 

do Produto Interno Bruto brasileiro – 
que já teve um recuo de mais de 9% 
do segundo semestre de 2014 até o fi-
nal de 2016, veio acompanhado de um 
bom momento da economia agrícola. 

O modelo de desenvolvimento 
agrícola do Brasil é centrado na in-
corporação de tecnologias e na ele-
vação da produtividade, mas o vetor 

mais importante para o crescimento 
da economia do agronegócio, nos 
últimos anos, principalmente para as 
companhias exportadoras, foi a des-
valorização cambial. Também há “o 
outro lado da moeda”, pois há corpo-
rações agrícolas que carregam dívidas 
em dólar, portanto acabam tendo um 
recrudescimento dos seus custos fi-
nanceiros em decorrência da desvalo-
rização cambial. 

As fazendas, empresas e com-
panhias agrícolas não podem cres-

cer mais de forma linear. Segundo 
o livro “Organizações Complexas”, 
editado pela HSM, as novas compa-
nhias da era da Internet ou digital 
são dez 10 melhores, mais rápidas e 
com menor custo que as organiza-
ções tradicionais. 

Uma Organização Exponencial 
(ExO) é aquela cujo impacto (ou re-
sultado) é desproporcionalmente 
grande, pelo menos dez vezes maior 
- comparada à empresa tradicional 
ou que cresce de forma linear, devi-

Comece a fazer já um Plano de Negócios Digitais para transformar sua fazenda ou seu 
negócio em uma organização exponencial.

Paulo França*

PLANO DE NEGÓCIOS DIGITAIS 

PARA O AGRONEGÓCIO
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estão cada vez mais presentes nas 
propriedades agrícolas e nos escri-
tórios das companhias deste setor. 
Ter um Plano de Negócios Digitais 
não significa, de forma nenhuma, 
só ter um site na Internet e presença 
nas mídias sociais! Vai muito além 
disso. Um Plano de Negócios Digi-
tais inclui toda a estratégia, táticas 
e aspectos operacionais para que 
a fazenda, empresa ou companhia 
do agronegócio esteja digitalizada, 
conectada e possa crescer de for-
ma exponencial, utilizando os mais 
avançados recursos de tecnologia 
da informação.  

Segundo pesquisas, mais de 90% 
dos CEOs ou presidentes de grandes 
corporações internacionais acredi-
tam que é vital a companhia ter um 
Plano de Negócios Digitais, mas ape-
nas 25% das empresas multinacio-
nais tem um Plano de Negócios Digi-
tais. Comece a fazer um Plano de 
Negócios Digitais ainda hoje para a 
sua fazenda, empresa ou companhia 
do agronegócio. Caso não haja tem-
po da sua parte e nem equipe para 
fazê-lo, colocá-lo em prática e atuali-
zá-lo, contrate uma empresa espe-
cializada nesse tema para desenvol-
ver o Plano de Negócios Digitais para 
a sua organização. Transforme o cres-
cimento linear da sua empresa em 
exponencial, e colha os resultados fi-
nanceiros, dividendos e aumento do 
patrimônio da organização. 

*Paulo França é diretor da Paulo Fran-
ça & Associados. www.paulofrancarh.
com.br, paulo.franca@pfcint.com.br.
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do ao uso de técnicas organizacio-
nais que alavancam as tecnologias 
para aceleração do crescimento da 
companhia. 

Segundo a Gartner - empresa de 
pesquisas, consultorias e eventos, 
existem 10 tendências para a tec-
nologia da informação. Citamos a 
seguir algumas delas: 

Malha de dispositivos: extenso 
conjunto de dispositivos digitais 
utilizados para acessar aplicativos 
e informações para interação entre 
proprietários de empresas do agro-
negócio, colaboradores de uma or-
ganização, fornecedores, governos, 
entre outros, utilizando os sensores 
da Internet das Coisas (IoT);

Impressão 3D:  uma impressora 
3D pode imprimir uma ampla gama 
de materiais, incluindo ligas avan-
çadas de níquel, fibra de carbono, 
vidro, tinta condutora, eletrônicos, 
materiais farmacêuticos e biológi-
cos. Imagine que a sua fazenda ou 
sua agroindústria pode imprimir - 
nas suas próprias instalações, diver-
sos insumos ou matérias-primas a 
serem utilizados no processo produ-
tivo do agronegócio. Os avanços da 
oferta de impressoras 3D exigirão 
uma reformulação nos processos de 
linha de montagem e na cadeia de 
suprimentos.

Informação de tudo: tudo na ma-
lha digital produz, utiliza e transmite 
informação. Esses dados vão além da 
informação textual, de áudio e de ví-
deo, incluindo informações sensoriais 
e contextuais. Esse aspecto será im-
portante para o desenvolvimento da 
agricultura de precisão e da biotecno-
logia, para o aumento da produtivi-
dade no inovador sistema produtivo 
lavoura, pecuária e florestas, entre ou-
tras aplicações no agronegócio.

Diante do cenário e contexto ex-
postos nos parágrafo anteriores, é 
extremamente necessário que cada 
propriedade agrícola, empresa e 
companhia do agronegócio elabo-
re, implante e tenha atualizado, pelo 
menos um Plano de Negócios Digitais 
por organização. 

O que é um Plano de Negócios Di-
gitais? Cada vez mais o agronegócio 
vem comprando máquinas e imple-
mentos agrícolas com mais tecnolo-
gia embarcada. O uso de aplicativos 
para smartphones, o avanço da In-
ternet das Coisas (iot), do Dr. Watson 
da IBM, da inteligência artificial, dos 
Data Centers, das previsões climáti-
cas via satélite, da rapidez do mo-
vimento dos negócios nas Bolsas 
de Mercadorias (commodities) e de 
Ações, as compras virtuais, entre 
outros avanços do mundo digital 
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S
egundo dados apresenta-
dos pela Anfir – Associação 
Nacional de Implementos 
Rodoviários no primeiro tri-

mestre deste ano ainda foi registrado 
recuo na ordem  de 26,82% em rela-
ção aos primeiros meses de 2016.

A indústria entregou ao merca-
do doméstico 11.445 unidades ante 
15.640 registrados no primeiro tri-
mestre de 2016. 

Mesmo com este resultado ne-
gativo a entidade acredita que o 
percentual inferior ao registrado no 
bimestre - recuo de 30,42% sobre 

Após apresentar resultado de estudos encomendado à consultoria especializada a 
Anfir começa a vislumbrar um novo cenário para seus produtos 

Henrique Pátria

BONS RESULTADOS 
COMEÇAM A APARECER 
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Reboques e semirreboques 

(Emplacamento do setor, Jan. a Mar. 2017)

Família Jan/mar. 2016 Jan/mar. 2017 %

Basculante 1.037 845 -18,51

Porta conteiner 213 164 -23,00

Graneleiro / carga seca 1.888 1.136 -39,83

Canavieiro 539 417 -22,63

Baú carga geral 329 441 34,04

Carrega tudo 193 170 -11,92

Dolly 419 262 -37,47

Especial 190 134 -29,47

Transporte de toras 216 274 26,85

Baú frigorífico 123 117 -4,88

Baú lonado 325 348 7,08

Silo 27 22 -18,52

Tanque carbono 495 462 -6,67

Tanque inox 149 107 -28,19

Tanque aluminio 7 6 100,00

Total 6.150 4.905 -20,24

Carrocerias sobre chassis

(Emplacamento do setor, Jan. a Mar. 2017)

Família Jan/mar. 2016 Jan/mar. 2017 %

Graneleiro / carga seca 2.859 2.009 -29,73

Baú alumínio / frigorífico 3.701 2.831 -23,51

Baú lonado 56 40 -28,57

Basculante 886 438 -50,56

Betoneira 126 23 -81,75

Tanque 430 335 -22,09

Outras / diversas 1.432 864 -39,66

Total 9.490 6.540 -31,09

janeiro e fevereiro do ano passado, 
ainda que muito pequeno já repre-
senta uma boa notícia. Explicando 
melhor o presidente da entidade 
Alcides Braga disse: “São os primei-
ros sinais de recuperação. Ainda é 
cedo para afirmar que esse ritmo vai 
se sustentar, mas eles estão aí”. Por 
estes primeiros resultados a Anfir 
está projetando um crescimento em 
2017, na ordem de 10% sobre o re-
sultado ao ano passado. 

De janeiro a março as vendas de 
produtos do segmento de Reboques 
e Semirreboques foram de 4.905 uni-
dades ante 6.150 produtos no pri-
meiro trimestre de 2016. No setor de 
Carroceria sobre chassis as vendas no 
primeiro trimestre de 2017 foram de 
6.540 unidades contra 9.490 produtos 
do mesmo período do ano passado. 
“O primeiro segmento a dar sinais de 
recuperação é o Pesado (Reboques e 
Semirreboques) porque está ligado 
aos setores da economia conectados 
aos grandes negócios nacionais como 
o agribusiness”, explica Braga. 

Esta expectativa  também é resul-
tado das informações recebidas da 
consultoria Parallaxis para quem a An-
fir encomendou um estudo para ava-
liar quais setores deverão apresentar 
melhor desempenho no processo de 
retomada. “Em um momento como o 
que a indústria atravessa é necessário 
ter algum norte”, explicou Mario Ri-
naldi, diretor Executivo da Anfir. 

De acordo com o levantamento 
realizado pela consultoria contratada 
os setores que deverão influenciar na 
retomada são quatro: papel & celulo-
se, por conta da demanda externa 
aquecida; mineração, influenciada 
pela recuperação no preço do mi-
nério de ferro; óleo & gás que apre-
sentará um aumento na extração e 
o setor do agronegócio, onde a safra 
de grãos deve novamente superar as 
expectativas.
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H
á algum tempo, quando 
produtores rurais e técni-
cos ligados ao agronegó-
cio reuniam-se para trocar 

informações e experiências a respeito 
do manejo de pragas nas principais 
regiões agrícolas brasileiras, a única 
estratégia pautada era o controle quí-
mico. Quase nenhuma importância 
era dada ao controle biológico apli-

cado, e pouco era comentado sobre 
o uso prático de agentes benéficos 
na agricultura. Para muitos influen-
ciadores, esse assunto estava restrito 
às referências teóricas, geralmente 
debatidas em ambientes acadêmicos 
durante sessões em simpósios e con-
gressos científicos. 

Hoje, o cenário mudou e a indús-
tria tem se mobilizado para alavancar 

a distribuição de insumos biológicos 
em diversos países. No final de outu-
bro, um evento realizado anualmente 
na Suíça, Annual Biocontrol Industry 
Meeting (ABIM), reuniu especialistas 
vindos de 48 países e cerca de 900 
pessoas que desenvolvem soluções 
biológicas para o manejo de pragas 
e doenças de plantas. De acordo com 
a comissão organizadora da ABIM, 

Em um futuro próximo, o uso de dispositivos eletrônicos, desenvolvidos por em-
presas de tecnologia da informação, associadas a pesquisadores e técnicos ligados 
ao agronegócio, possibilitará realizar diversas tarefas simultaneamente, de maneira 
rápida e assertiva.

Marcelo Poletti*

O CONTROLE BIOLÓGICO 

NA ESTEIRA DA 

AGRICULTURA DE PRECISÃO 
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esse foi o maior público dos últimos 
10 anos. Da mesma forma, entre os 
dias 15 e 17 de novembro de 2016 
aconteceu em Campinas/SP o Bio-
control LATAM, evento que atraiu um 
público bastante expressivo interes-
sado na evolução do mercado latino-
-americano de biológicos.

Em ambas conferências, além da 
abordagem técnica e científica, pro-
fissionais ligados ao setor apresen-
taram suas experiências sobre o uso 
prático de macrobiológicos (predado-
res e microvespas) e microbiológicos 
(bactérias, fungos e vírus), confirman-
do a tendência mundial de aceitação 
e o interesse dos agricultores pela 
adoção de tecnologias sustentáveis e 
baixo impacto socioambiental.

Toda essa movimentação tem leva-
do à expectativa de crescimento anual 
do setor na ordem de 15%, cinco vezes 
superior à estimativa para o aumento 
de vendas de agroquímicos no país, 
guardadas as devidas proporções.

Para que o emprego de agentes 
biológicos apresente eficiência sa-

tisfatória em campo, é fundamen-
tal que o gatilho para a aplicação 
seja acionado no momento correto, 
ou seja, no início da infestação da 
praga-alvo. Em um futuro próximo, 
o uso de dispositivos eletrônicos, 
desenvolvidos por empresas de tec-
nologia da informação, associadas a 
pesquisadores e técnicos ligados ao 
agronegócio, possibilitará realizar di-
versas tarefas simultaneamente, de 
maneira rápida e assertiva. O acom-
panhamento remoto da chegada da 
praga à lavoura, bem como o seu 
desenvolvimento e crescimento po-
pulacional por meio de armadilhas 
inteligentes, é um caminho que já 
está sendo projetado e deve chegar 
ao mercado muito em breve.

Aliado a esta tecnologia de ponta, 
a aplicação de predadores e micro-
vespas com o uso de veículos aéreos 
não tripulados (drones) impulsionará 
a distribuição destes inimigos natu-
rais em grandes áreas de produção 
agrícola, ampliando o potencial de 
absorção que antes era restrito às 

pequenas áreas, principalmente de-
vido ao método tradicional de libe-
ração manual. No caso dos microbio-
lógicos, especialmente os fungos, o 
uso de sensores de umidade deverá 
indicar o momento certo para reco-
mendação e pulverização destes bio-
lógicos, já que os mesmos são extre-
mamente dependentes da umidade 
do ambiente e do microclima para 
esporular e atacar o alvo.

Vale ressaltar que neste momento, 
todas estas novas tecnologias ciberné-
ticas estão em fase de adaptação e 
aperfeiçoamento para atuar no am-
biente agrícola, que ainda é pouco co-
nhecido por grande parte de seus de-
senvolvedores. Porém, isso não afeta o 
potencial de sucesso futuro, desde que 
todos os riscos e desafios sejam devi-
damente mensurados e não negligen-
ciados. O ganho de produtividade a 
partir do sucesso do manejo de pragas 
é resultado de uma série de atividades 
que devem ser estruturadas e executa-
das de forma integrada. Definitiva-
mente a revolução 4.0 está chegando 
ao campo e o controle biológico en-
contra um terreno fértil para que na 
esteira da agricultura de precisão ocu-
pe seu devido espaço nas grandes áre-
as agricultáveis do país. 

*Marcelo Poletti é Engenheiro Agrô-
nomo com doutorado em Entomolo-
gia, sócio fundador e CEO da Promip, 
empresa de biotecnologia pioneira 
na fabricação de produtos biológicos 
e serviços especializados para progra-
mas de manejo integrado pragas.
www.promip.agr.br
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N
ão há dúvidas que o pro-
cesso de gerenciamento 
de TI (tecnologia da infor-
mação) envolve inúme-

ras decisões e em ambientes mistos 
completamente diferentes. Gerir seus 
subordinados, negociar e administrar 
links Telecom, preocupar-se com a 
alta disponibilidade do core da em-
presa, resguardar as informações e es-
premer a inovação dentro do budget 
disponível são alguns dos desafios de 
um gestor de TI. 

Para conseguir vencer o relógio, 
alguns gerentes tentam simplificar 
processos para facilitar a análise e de-
cisão estratégica, nada de errado, mas 
esta tratativa pode iludir certas deci-
sões consideradas acertadas, mas que 
na verdade levam suas organizações 
a andar em círculos. Uma forma de 
“catalisar” um processo de contrata-
ção ou decisão estratégia é “commo-
ditizar” tudo, ou seja, resumir para um 
único e simples denominador o pro-
cesso de negociação: o preço. 

A “commoditização” está sendo ab-
surdamente aplicada ultimamente 
em negociações variadas. O gestor de 
TI aplica esta tática para rapidamente 
chegar a decisão “mais adequada” uma 
vez que seu corpo diretor não enten-
de os detalhes técnicos e gosta desta 
análise. Afinal de contas, por não com-
preender na plenitude o processo que 
está sendo negociado, tudo acaba se 

tornando com-
preensível. Ficou 
fácil, vamos de-
cidir pelo mais 
barato que “faz 
a mesma coisa”. 
Se você está ne-
gociando, por 
exemplo, plugs 
de tomada ou 
fita adesiva, OK, 
pode até usar 
esse processo. O 
problema é que 
gestores estão aplicando a “commodi-
tização” para sistemas complexos e crí-
ticos, como o Cloud Computing.

Quando você coloca algo que pos-
sui tantos satélites como Cloud em 
uma única linha do excel, a do preço, 
você está correndo um sério risco de 
assumir para si uma doença terminal. 
Essa atitude gera, além de uma crença 
limitante de que seu core de negócio, 
sistema ou processos não são compa-
tíveis com Cloud Computing, a dificul-
dade de aderir aos benefícios reais de 
um verdadeiro provedor de nuvem 
corporativo. Tudo isso porque na ver-
dade é você que optou por não olhar 
o valor agregado de um provedor 
adequado, de analisar e ponderar os 
pontos positivos e negativos, de verifi-
car e listar os diferenciais e catalisado-
res que este provedor pode dar para 
seus negócios a médio e longo prazo. 

É fundamental que os empreen-
dedores abracem a inovação como 
chave fundamental para a porta que 
levará sua empresa a uma luz de des-
taque em seu mercado, enxergando, 
por exemplo, todas as novas oportuni-
dades de entrada de receita e criação 
que o Cloud Computing pode lhe en-
tregar. Um provedor adequado, cujo 
discurso também não se resume ape-
nas a preço (não quero dizer que preço 
não é importante, é sim, mas não pode 
ser o leme que decide o destino), mos-
tra em altos índices de detalhes seu 
valor agregado e seus diferencias. Eles 
precisam ser levados em consideração 
pois determinam o sucesso de sua 
operação. No bom português, evitam 
que o barato saia caro. 

*Raul Cesar é Sales Specialist da startup 
curitibana Winov (www.winov.com.br) 

As empresas se encontram numa encruzilhada. É o momento de aderir ao sistema 
“Cloud Computing” que é a nuvem onde sua empresa irá armazenar seus dados e dali 
tirar os melhores benefícios para alavancar seu desempenho. E como escolher. Só o 
menor preço não resolve.  

Raul Cesar* 

NEGOCIANDO FEIJÕES 
OU CLOUD?!
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No Brasil, uma criança com menos de 5 anos morre a cada 13 minutos.*
Mude essa história. Acesse doeagora.org.br ou ligue 0300 10 12345.
*Ministério da Saúde - SIM, 2013.
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C
om avaliação positiva dos 
participantes em relação a 
relevância e qualidade das 
palestras apresentadas, e 

recorde de publico participante a VII 

edição do Fórum e Exposição Abi-

solo, realizada entre os dias 3 e 6 de 
abril em Campinas/SP, foi considerada 
um sucesso pela direção da Abisolo – 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Tecnologia em Nutrição Vegetal, que 
organizou e promoveu o evento. “Tive-
mos um público surpreendente, que 
demonstrou satisfação com a quali-
dade do conteúdo das palestras, co-
roadas por um debate bastante escla-
recedor para o segmento de nutrição 
vegetal”, comentou Clorialdo Roberto 
Levrero, presidente da entidade. 

“Na avaliação do presidente da 
Abisolo, a mensagem que fica do 
encontro é de união da indústria de 
tecnologia em nutrição vegetal. “En-
tendo que, cada vez mais, precisamos 
trabalhar juntos, investir sempre em 
pessoas e tecnologias, além de acre-
ditar no setor onde atuamos, que é 
hoje um dos mais importantes do 
agronegócio brasileiro, uma vez que 
envolve tecnologia, tem um vínculo 
forte com criatividade, além de com-
promisso com sustentabilidade, tópi-
cos que foram demonstrados em di-
versas palestras e pronunciamentos 
durante as palestras”, ponderou.

No encerramento do Fórum, que 
contou, nos dois dias, com 12 pales-
tras proferidas pelos maiores especia-

FÓRUM ABISOLO: 

TECNOLOGIA EM NUTRIÇÃO 

listas no segmento, houve um debate, 
coordenado pelo consultor Ivan We-
dekin, da Wedekin Consultores, que 
teve a participação do ex-ministro da 
Agricultura, Alysson Paulinelli; do che-
fe geral da Embrapa Meio Ambiente, 
Marcelo Augusto Boechat Morandi; 
do consultor Marcos Fava Neves, da 
Markestrat; e do secretário de Agri-
cultura do Estado de São Paulo, Arnal-
do Jardim. Todos os participantes do 
debate também fizeram palestras no 
segundo dia do Fórum. 

O ex-ministro Paulinelli fez um re-
lato histórico sobre a trajetória e as 
tendências futuras do seguro e do 
crédito agrícola, chamando a aten-
ção também para a necessidade de o 
agronegócio defender o trabalho da 

Embrapa. “Por tudo que a 
Embrapa representou na 
evolução do agronegó-
cio brasileiro nas últimas 
décadas, devemos nos 
mobilizar para, em mo-
mentos de contenção de 
despesas, preservar áreas 
que são estratégicas para 
a geração de conheci-
mento e inovação para 
o agronegócio, como é o 
caso da Embrapa”, comen-
tou Paulinelli. O secretá-
rio da Agricultura de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, 
por sua vez, igualmente 
destacou a necessidade 
de se dar atenção especial 

Evento atraiu mais de 500 congressistas, além de 28 empresas expositoras e discutiu 
as principais pendências e dificuldades do setor. 

Henrique Pátria

Presidente da Abisolo, Clorialdo Roberto Levrero, na seção inaugural
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à inovação e tecnolo-
gia, chamando a aten-
ção para o papel que 
a Abisolo desempenha 
nessa área. “Nesse sen-
tido, nós da secretaria 
buscamos sempre in-
centivar ações voltadas 
para inovação, tecnolo-
gia e criatividade. Um 
exemplo disso é que 
devemos promover, 
em meados do próxi-
mo mês de outubro, 
a primeira edição do 
Campus Part do Agro, 
um evento que preten-
de mostrar a capacida-
de criativa e inovadora 
dos produtores paulis-
tas”, afirmou Jardim, acrescentando 
que uma prova do potencial do agro 
em termos tecnológicos é que, meta-
de dos aplicativos para dispositivos 
móveis desenvolvidos nos últimos 
tempos em São Paulo, são para uso 
na agricultura. 

O chefe-geral da Embrapa, Marcelo 
Augusto Boechat Morandi, ponderou 
que não dá para participar da corrida 

pela inovação sem fazer alianças. “Te-
mos de trabalhar, todos nós, governo 
e iniciativa privada, de forma colabora-
tiva, na busca pela inovação tecnoló-
gica, fator chave para a competitivida-
de”, argumentou Morandi. Apesar de 
enfatizar a importância da tecnologia, 
lembrou que uma tendência mundial 
destaca que a tecnologia que trouxe 
o agronegócio até aqui não bastará 

no futuro. “Uma pesquisadora ame-
ricana lembrou recentemente que o 
que importará, no futuro, é a questão 
da eficiente comunicação com o con-
sumidor final. Nesse particular, vale 
recordar uma frase do ex-ministro da 
Agricultura Roberto Rodrigues que 
afirmou que nós do agro não sabemos 
conversar com o povo brasileiro”, finali-
zou Morandi. 

Debate final do Fórum Abisolo 2017: da esquerda para a direita: Ivan Wedekin, ex-ministro, AlyssonPaulinelli, Marcelo 

Augusto Boechat Morandi, da Embrapa Meio Ambiente, secretário da Agricultura de S. Paulo, Arnaldo Jardim, e o 

consultor Marcos Fava Neves

S
erá realizada em Sertãozi-
nho no interior do estado 
de São Paulo, a edição 2017 
de Fenasucro-Agrocana que 

promete receber mais de 35 mil visi-
tantes qualificados vindos de todas 
as partes do Brasil e de alguns países 
interessados no desenvolvimento de 
bases para negócios com o Brasil no 
campo de atuação da feira. 

A Fenasucro ao longo dos últimos 
anos tem-se consolidado como uma 

SETOR SUCROENERGÉTICO 

EM ALTA
plataforma de alter-
nativas, soluções e 
inovações tecnoló-
gicas para o setor e 
tem recebido a vi-
sita de profissionais que atuam no 
setor, dirigentes de empresas e de 
entidades relacionadas ao segmen-
to, políticos, empresários e grandes 
tomadores de decisão. 

São esperadas a exposição de 
mais de 1000 marcas nacionais e in-

ternacionais que 
devem suplantar  
a marca de R$ 2,9 
bilhões que foram 
alcançadas na ver-

são do ano anterior. 

Dados Técnicos:

Fenasucro-Agrocana 2017

22 a 25 de agosto de 2017
Centro de Eventos Zanini – Sertão-
zinho/SP
www.fenasucro.com.br
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C
onsiderada uma das três 
principais feiras de tecno-
logia agrícola do mundo e 
a maior e mais importan-

te na América Latina, a Agrishow é 
vitrine das mais avançadas tendên-
cias e inovações tecnológicas para o 
agronegócio. 

Apoiada pelas principais entida-
des ligadas ao agronegócio brasilei-
ro – ABAG – Associação Brasileira do 
Agronegócio, Abimaq – Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos, Anda – Associação 
Nacional para Difusão de Adubos, 
Faesp – Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de São Paulo e 
SRB - Sociedade Rural Brasileira – a 
Agrishow é organizada pela Informa 
Exhibitions. 

A organização da Agrishow está 
otimista para a edição de 2017. “Em 
2016, os negócios gerados durante a 
feira foram de R$ 1,95 bilhão, o que 

pretendemos ultrapassar este 
ano. Recebemos visitan-
tes do mundo inteiro em 
busca de máquinas,  im-
plementos, processos e 
insumos de alta tecnolo-
gia que ajudem cada vez 
mais na produção”, comenta 
Fábio Meirelles, presidente da 

Agrishow 2017 e da Federação da 
Agricultura e da Pecuária do Estado 
de São Paulo (Faesp), em encontro 
com a imprensa, em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo.

Para João Marchesan, presidente 
da Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), independente da situa-
ção do país, o setor está focado na 
produção. “A Agricultura ajudou 
no choque de ofertas de alimentos 
para baixar a inflação. Estamos vi-
vendo uma safra excepcional, com 
mais de 117 milhões de tonela-

CONTAGEM REGRESSIVA – 

AGRISHOW 2017 

das de soja processada, por 
exemplo. O agronegócio 

é o lado do Brasil que 
está crescendo e dando 
certo. O nosso país irá 
se recuperar através do 

PIB agrícola e a Agrishow 
está diretamente ligada a 

tudo isso, pois está consolida-
da. Nossa expectativa para a edição 
de 2017 é a melhor”, explica.

A feira será realizada em Ribei-
rão Preto (SP), de 1º a 5 de maio, e 
é uma iniciativa das principais enti-
dades do segmento no país: Abag, 
Abimaq, Anda Faesp e SRB. 

Dados técnicos:

Agrishow – Feira Internacional de 

Tecnologia Agrícola em Ação

1 a 5 de maio de 2017
Rodovia Antônio Duarte Nogueira, 
Km 321 - Ribeirão Preto (SP) 
www.agrishow.com.br
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D
e 16 a 20 de maio, será re-
alizada no Parque Tecnoló-
gico Ivaldo Cenci, no PAD-
-DF, a décima edição da 

AgroBrasília. Realizada pela Cooperati-
va Agropecuária da Região do Distrito 
Federal (Coopa-DF), a feira traz, como 
contribuição à sustentabilidade do se-
tor, o tema da sucessão rural, além de 
grande seminário internacional sobre 
recursos hídricos. Mantém assim seu 
papel de levar tecnologia ao campo, 
visando ao presente e ao futuro.

O presidente da Coopa-DF, Leomar 
Cenci disse “A organização está empe-
nhada em manter o caráter tecnoló-
gico da AgroBrasília, trazendo ao pro-
dutor o que há de mais moderno em 
máquinas, insumos e sementes, por 
exemplo. E este é o perfil do agricul-
tor brasileiro, sempre investir no que 
pode para aperfeiçoar sua produção”. 

Alta produtividade e diversidade 

de culturas

A AgroBrasília é a vitrine de uma re-
gião que se destaca pelos altos índices 
de produção e produtividade, pela di-

versidade de culturas e pelo dinamis-
mo. De acordo com dados da Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), na safra 2016/2017 o Centro-
-Oeste deverá produzir 90,6 milhões 
de toneladas de grãos, de um total de 
213 milhões de toneladas projetadas. 

Uso e conservação de água será 
um dos temas da AgroBrasília 2017

Os recursos hídricos são as maiores 
riquezas da humanidade e, nos dias 
de hoje, é tema frequente nos noticiá-
rios brasileiros. Diante dos problemas 
no abastecimento de água enfrenta-
da em diversas localidades do Brasil, 
o Distrito Federal está passando por 
uma crise sem precedentes. 

Deste modo, conservação e econo-
mia são as melhores opções para en-
frentar este período. De olho na impor-
tância do assunto, a AgroBrasília traz 
como um dos temas centrais da feira, 
o debate acerca da conscientização e 
melhor utilização dos recursos hídricos.

AGROBRASÍLIA 2017: 

A VITRINE TECNOLÓGICA
Os órgãos que auxiliam os 

produtores rurais no tocan-
te à preservação de água têm 
trabalhado para que haja uma 

maior conscientização por parte dos 
agricultores na hora de realizar o tra-
balho no campo. 

De acordo com Marconi Borges, 
gerente da Emater no PAD-DF, o órgão 
está fazendo um trabalho em parceria 
com a Secretaria de Estado da Agri-
cultura, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural no sentido de fazer com 
que os produtores mudem o sistema 
de irrigação para gotejamento, o que 
significa uma economia de, aproxima-
damente, 2/3 da água. 

“O que nós temos trabalhado na 
agricultura, de maneira geral, são as-
pectos relacionados à preservação de 
água, para aumentar a capacidade de 
solo em absorver a água, sem deixar 
que desperdice e vá direto para o cór-
rego”, conta Marconi.

“A AgroBrasília é sempre palco de 
discussões dos gargalos, dos fomentos 
e do que está por vir no agronegócio 
brasileiro, então, decidimos escolher os 
recursos hídricos como assunto prin-
cipal da Feira neste ano, justamente 
porque é o que mais tem importância 
para o produtor rural hoje. Sem a água, 
a nossa região se enfraquece muito”, 
diz Ronaldo Triacca, coordenador geral 
da AgroBrasília.

Dados técnicos:

AgroBrasília – Feira Internacional dos 
Cerrados 
16 a 20 de maio de 2017 
Parque Ivaldo Cenci, PAD-DF, BR-251, Km 
5, Brasília-DF, sentido Brasília-Unaí (MG)
www.agrobrasilia.com.br
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MERCADO DE ARMAZENAGEM

A supersafra de grãos 2016/2017, estimada pela Conab em 222,9 
milhões de toneladas, número 19,5% superior ao de 2015/2016 e a 
previsão de nova safra cheia estão levando o Ministério da Agricultura 
a considerar um Plano Safra robusto para o ano agrícola com mais re-
cursos para armazenagem. 

A CASP, que possui duas unidades industriais em Amparo, em São 
Paulo e que se posiciona como uma indústria de máquinas e equipa-
mentos para avicultura, suinocultura e armazenagem de grãos, acre-
dita que o setor ainda tem muito a crescer e levará para a Agrishow, 
todo o seu portfólio e expertise.

Serão apresentados equipamentos que operam na recepção, lim-
peza, secagem, armazenagem e expedição dos grãos. 

Uma das novidades será a nova versão do Transportador de Arraste por Corrente (TAC) para transporte de 
grãos na horizontal. “Foram realizadas uma série de melhorias na linha, que ficou mais robusta e com centraliza-
ção das cargas do acionamento, tornando-a mais eficiente e silenciosa”, explica Andrea Hollmann gerente execu-
tiva da empresa. Entre outras novidades do TAC da CASP estão o corpo autolimpante para todos os modelos; visor 
de capacidade; todos os modelos com motorredutores e sistema de fixação TorqLOC – que possuem instalação 
simples, além de fácil remoção para manutenção, mesmo após longos períodos de trabalho. “São equipamentos 
versáteis e facilmente inseridos em qualquer sistema de armazenagem, já que possuem a capacidade mínima de 
60 ton/h e podem chegar a 300 ton/h”, destaca.
www.casp.com.br

MULTIPLATAFORMA DIGITAL RURAL

A Trimble, fabricante mundial de tecnologias avançadas para a pro-
dutividade e sustentabilidade na agricultura, apresenta na Agrishow 
2017 o Trimble AG Software, uma multiplataforma digital. Com ele é 
possível rastrear registros de área, implementar práticas de agricultura 
de precisão e, ainda, medir o retorno sobre o investimento em tempo 
real.

O Trimble AG Software integra as atividades do escritório e campo, 
possibilitando o compartilhamento de informações e um gerenciamen-
to mais eficiente da operação. Além disso, a solução pode ser integrada 
a softwares E.R.P. A novidade é resultado da junção de três soluções re-
conhecidas no mercado agrícola em todo o mundo: Connected Farm®, 
responsável pelo gerenciamento das informações através da sincroni-

zação, organização e compartilhamento dos dados; Farm Works, software de gerenciamento de propriedades 
rurais e, ainda, o Agri-Data, que orienta a tomada de decisão, provendo informações da propriedade através de 
sua plataforma móvel.

Os fabricantes garantem vários benefícios entre os quais o planejamento da safra, a manutenção dos registros 
da área, mapeamento e ferramentas agrícolas, registros contábeis e financeiros do negócio entre outros. 
www.trimble.com.br
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EIXO DA FAMÍLIA TSA COM NOVA 

TECNOLOGIA EMBARCADA 
O Eixo TSA23, que pertence a família de 

Eixos tracionados TSA, será lançamento na 
Agrishow pela Grupo ZF, líder global em dri-
velines e tecnologias de chassis. 

Ele foi criado para aplicação em tratores 
agrícolas com faixa de potência entre 160 e 

240 hp com novas características para o mercado brasileiro. 
A maior novidade do modelo é o sensor de esterçamento em-
butido na carcaça lateral, que possui interface com o GPS das 
montadoras. Essa tecnologia evita danos no cabeamento e co-
nexões, aumentando a confiabilidade e permitindo a redução 
de paradas para manutenção. Além disso, o eixo oferece a possi-
bilidade de trabalhar com dois implementos ao mesmo tempo 
– dependendo da configuração do trator – sendo que um deles 
é frontal, o que ainda é uma novidade no cenário nacional. 

A família de Eixo Tracionado TSA é composta pelos eixos TSA20 
e TSA23 nas versões rígida e suspensa. Esses modelos atendem 
aplicações em tratores com potências 160 – 240 hp. Outra vanta-
gem é que a Família TSA assegura maior capacidade de carrega-
mento, com alta durabilidade e qualidade, além de contar com 
uma ampla rede de peças em todo o Brasil. Faz parte do portfólio 
o eixo modelo TSA09 para tratores com potência de até 90 hp.

Além disso, a ZF demonstrará seu portfólio completo de so-
luções para o segmento fora de estrada por meio da realidade 
virtual. Com isso, os visitantes da feira poderão passear virtu-
almente por um ambiente agrícola criado especialmente para 
esclarecer a presença da marca em tratores, colheitadeiras, en-
tre outras máquinas. 
www.zf.com

RECOLHEDORA DE CAFÉ 

A Pinhalense Máquinas 
Agrícolas especializada na 
tecnologia para processa-
mento de café fará o lança-
mento na Agrishow 2017 de 
dois novos equipamentos: a 
recolhedora de café Terrena e 
o Secador estático de café.

Lançada comercialmente em abril, a Terrena 
é uma máquina tracionada que recolhe o café 
do solo. Com maior tecnologia embarcada, ela 
dispensa a esteira e realiza esse recolhimento 
com cabos de aço que permitem que, indepen-
dentemente do declive ou perfil da propriedade, 
o recolhimento do café seja comprometido. O 
equipamento se destina a pequenos, médios ou 
grandes produtores.

O Secador Estático de café é outra novidade 
e entre suas características estão, baixa potência 
instalada, estrutura modular e expansível, forno 
de fogo indireto e secagem uniforme. O equipa-
mento reduz a secagem no terreiro e diminui a 
mão de obra.

Além dos dois lançamentos, a fabricante de 
Pinhal também levará equipamentos como seca-
dor de feijão e cereais, colheitadeiras de café, tri-
turadores, lavador de café, máquinas de rebene-
fício, descascador de café sem consumo de água 
e carretas.
www.pinhalense.com.br
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DANFOSS APRESENTA O NOVO CEO

Após nove anos de gestão Niels B. Christiansen deixa a Danfoss. Por ocasião do anúncio da subs-
tituição o presidente do Conselho de Administração, Jørgen Mads Clausen elogiou a importância 
significativa de Christiansen para a Danfoss. “A missão de Niels na Danfoss foi concluída com louvor”. 
Todos os dados financeiros estão apontando na direção correta, o negócio está crescendo e a orga-
nização está em grande forma. Acho natural um CEO após 12 anos no leme querer novos desafios e, 
em nome do Conselho de Administração e no meu mesmo, gostaria de agradecer ao Niels pela sua 
excelente liderança na Danfoss. 

“Ao mesmo tempo, estou muito satisfeito por termos um sucessor tão competente como Kim 
Fausing que, nos últimos nove anos, também desempenhou um papel importante na condução do 
desenvolvimento positivo da Danfoss”. 

Por sua vez Kim Fausing conhece bem o que está assumindo e demonstra paixão por seu novo desafio. “Eu me 
sinto em casa na Danfoss desde o primeiro dia e será um desafio emocionante para continuar a jornada como CEO. 
Na equipe de gestão definimos a estratégia e a direção futura para a Danfoss e vamos seguir o planejamento. Estou 
ansioso para as novas tarefas, que acompanharei com grande respeito. Espero continuar o desenvolvimento junta-
mente com a forte equipe e o Conselho de Administração”, comenta Kim Fausing.
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ANUNCIANTES

BALANÇO DO SETOR DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Segundo o Sindiveg – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 
Defesa Vegetal o setor de defensivos agrícolas se manteve estável em 
2016, apresentando um pequeno recuo nas vendas de 1% atingindo US$ 
9,56 bilhões, contra US$ 9,6 bilhões em 2015. A retração se faz mais sentida 
e é mais significativa quando comparada ao ano de 2014, quando houve 
uma queda acumulada de 22% no período.

A exemplo dos dois anos anteriores, “os fatores que contribuíram para 
esse resultado foram: desvalorização do Real, produtos ilegais – que já 
atingem níveis expressivos –, queda de preços, nível de incidência de 
pragas nas lavouras, novas tecnologias de controle e o clima que impac-
ta as áreas agrícolas em todo o país”, comenta Silvia Fagnani, Diretora 
Executiva do Sindiveg.

“As previsões para 2017 são cautelosas com tendência de queda por conta dos produtos ilegais, dos 
estoques e do risco de crédito da indústria”, complementa.

Dentre as principais culturas de maior investimento do produtor, seguem na liderança a soja, milho, 
cana-de-açúcar e algodão.
imprensa@sindiveg.org.br
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Telefone 11 3811 8822
www.grips.com.br

grips@grips.com.br

Os mercados da siderurgia e do agronegócio estão mostrando sinais de retomada 
de crescimento e sua marca precisa ser destacada onde seus clientes estão.

Esta é a hora de anunciar, direcionando seus investimentos para alvos certos 
que irão lhe garantir os resultados que você espera. 

Anunciando na revista Agrimotor e na revista Siderurgia Brasil, publicações 
da Grips Editora, você colocará sua marca nas mãos de empresários e 
profissionais com alto poder de decisão em milhares de empresas
em todo o Brasil. 

Aumente sua visibilidade, consolide sua marca, cative novos
clientes, abrindo novas oportunidades de negócios. 

Decole conosco!

Programe suas mídias nas edições da Grips Editora, junte-se à 
milhares de empresas em todo o Brasil e contabilize os sucessos 
que irão acontecer. 
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R. Cardeal Arcoverde, 1745
cj. 113 – São Paulo-SP - CEP 05407-002
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