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GANHANDO 

CONSISTÊNCIA

Henrique Isliker Pátria 
Editor Responsável

Enquanto na política continuamos com a nossa democracia “Made In Brazil”, na qual os 
avanços acontecem em um ritmo extremamente mais lento de que nossas necessi-
dades emergenciais, o agronegócio continua se consolidando como a grande loco-
motiva que move o Brasil, carregando toda a nação a reboque. No recente Congresso 

Brasileiro do Agronegócio (Veja matéria nesta edição), o governador de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin, exaltou as reformas já conseguidas como a definição do teto para as despesas públicas 
e a reforma Trabalhista, mas disse também que o Brasil precisa imediatamente avançar nas 
reformas da Previdência, na Fiscal e na Política, sob pena de o país não se inserir na realidade 
planetária do século 21.

Acerca do tema, no mesmo evento, realizado em São Paulo, no dia 7 de agosto, o jornalista 
Carlos Alberto Sardenberg postulou que, em 2018, o Brasil deveria promover uma genuína 
reformulação em sua esfera política, e sugeriu que seguíssemos o exemplo da França, que 
elegeu Emmanuel Macron, dono de uma agenda francamente impopular, que defende a 
reforma Trabalhista com aumento de jornada, além de uma reforma da Previdenciária com 
o aumento da idade mínima para a aposentadoria. Além disso, o profissional de Imprensa 
do Grupo Globo também asseverou no encontro que o Brasil precisa criar condições para a 
expansão contínua também do agronegócio, dada à evidente constatação de que existe um 
mercado potencial tanto no país quanto no exterior. Um pouco “chover no molhado”, mas a 
grande pergunta é: por que raios ninguém começa a fazer isso? E com urgência?

Sem dúvida alguma, a realização da 25ª edição da FENASUCRO & AGROCANA, de 22 a 
25 de agosto, em Sertãozinho, jogará mais lenha nessa discussão e, pelo menos se espera, 
produzindo mais luz do que calor na busca dessas e de tantas outras respostas que o setor 
sucroalcooleiro também necessita, como se diz no jargão popular, “pra ontem”. 

Como uma das media partners desse importante evento, a Revista Agrimotor traz nesta sua 
edição, que irá circular na feira, reportagens alusivas que merecem especial atenção em sua 
leitura, chamando atenção para algumas atividades que terão lugar no desenrolar do evento, 
entre elas a promoção do Fórum de Produtores de Agroenergia, realizado pela Organização 
de Plantadores de Cana (ORPLANA), pela Datagro e pela Reed Exhibitions Alcantara Machado. 
A relevância desse Fórum é, realmente, enorme, uma vez que promoverá debates e reflexões 
entre os mais de 500 produtores de cana, beterraba açucareira e milho de 40 países presentes 
no encontro – entre eles, África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, França, Co-
lômbia, Inglaterra, Guatemala, Turquia, Marrocos, Honduras –, com o objetivo de discutir os 
obstáculos da cogeração no Brasil e levantar caminhos para que as usinas possam aproveitar 
melhor seus subprodutos.

Com proposta idêntica, trazemos nas páginas desta edição também uma entrevista ex-
clusiva com o coordenador-geral de Cana de Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com foco nas possibilidades renováveis e, por-
tanto, virtualmente infinitas, da produção de biocombustíveis no país, e dando detalhes do 
desenvolvimento do programa e das modernas tecnologias que seguramente garantirão ao 
Brasil um papel de protagonista entre os maiores produtores mundiais de bioenergia. Sem 
dúvida alguma, o potencial para a geração de energia a partir da cana-de-açúcar é imenso. 
Atualmente, a fonte biomassa representa 9% da potência outorgada pela Agência Nacional 
de Energia (ANEEL) na matriz elétrica do Brasil. E, nos próximos sete anos, se as usinas conse-
guirem aproveitá-la de maneira adequada, poderão fornecer energia elétrica equivalente a 
até duas usinas do porte de Itaipu por ano, preenchendo a expressiva quota de 24% de todo 

o consumo na rede nacional. 
Finalmente, convidamos nossos leitores a se atualizarem nas pá-

ginas desta Agrimotor sobre a situação e perspectivas do mercado de 
sucroalcooleiro no Brasil, bem como do setor de implementos rodo-
viários e, ainda, tomar nota e conhecer todos os principais aconteci-
mentos que movimentam o setor do agronegócio brasileiro. 

Boa leitura!
Este veículo apoia:

editorial_opiniao.indd   4 17/08/2017   13:32:51
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OPINIÃO

H á milho sempre em far-
tura no Brasil. Ele não 
vai somente para as 
galinhas, suínos, ração, 

química ou doces. O milho será 
usado, sem dúvida, na fabricação 
do etanol brasileiro.

A Super Safra de 237 milhões 
de toneladas de grãos terá nesse 
cereal de elevadíssimo potencial de 
produtividade uma colheita de 96 
milhões de toneladas (quase 100!).

Aí vive o drama do Brasil. 
Produzimos bem e muito dentro 
das porteiras das fazendas. Mas, 
onde guardar e armazenar?

Não temos armazéns no 
Brasil para mais do que 168 
milhões de toneladas de grãos. 
Provavelmente ficará no relento, 
armazenado a céu aberto. Ou seja, 
o nosso milho brasileiro ficará 
“sem-teto”.

O Brasil enquanto ceva um 
governo gordo, perdulário e 
ineficiente, com aumento dos 
impostos implantados pelo 
presidente para manter as contas 
estouradas do déficit fiscal, só 
pode armazenar cerca de 60% 

do total produzido, e tudo isso sem 
seguro-rural.

Como o Brasil sempre é maior 
do que o buraco – relembrando o 
saudoso Joelmir Beting, jornalista e 
sociólogo brasileiro – a fabricação de 
etanol a partir do milho será uma das 
saídas criativas do brasileiro.

Henrique Amorim, presidente da 
empresa de biotecnologia Fermentec, 
disse: “Já temos no Brasil cerca de três 
a quatro usinas fabricantes de etanol 
de milho”.

Nos dias 6 e 7 de novembro, a 
Datagro realizará a 17ª Conferência 
Internacional DATAGRO sobre Açúcar 
e Etanol em São Paulo, na qual será 
tratado sobre formas de superar os 
desafios e aproveitar as oportunidades 
do mercado brasileiro e internacional.

O ex-ministro da Agricultura, 
Alysson Paulinelli, atual presidente da 
Associação Brasileira dos Produtores 
de Milho – Abramilho, também 
acredita que o milho será cada vez 
mais usado para etanol, e isso deverá 
acontecer principalmente no centro-
oeste brasileiro.

O milho permite produtividades de 
12 até 16 mil quilos por hectare, como 

os campeões de produtividade no 
Brasil têm demonstrado.

Com a revolução da 1a e 2a 
Safra, e mesmo com a integração 
lavoura e pecuária, o milho irá 
ser o grande responsável por 
dobrarmos nos próximos 10 anos 
o total das Safras do Brasil, quando 
então deveremos atingir mais de 
400 milhões de toneladas.

Mas, enquanto isso, espero que 
o Brasil possa investir em silos e 
armazéns, pois agricultura sem 
armazenagem seria igual a banco 
sem cofre.

*José Luiz Tejon Megido –  Conse-
lheiro Fiscal do Conselho Científico 
Agro Sustentável (CCAS) e dirige o 
Núcleo de Agronegócio da ESPM.

Com a impossibilidade de armazenar o excedente da safra uma das saídas viáveis 
será partir para a produção de etanol a partir do milho.

José Luiz Tejon Megido*

O MILHO “SEM-TETO” 

VAI SERVIR DE ETANOL 

NO BRASIL
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O setor sucroenergético pas-
sou, nos últimos anos, por 
uma de suas piores crises, 
agravada pela conjuntura 

econômica mundial, afetando todos 
os elos da cadeia produtiva da cana-
-de-açúcar. Mais recentemente, a con-

corrência internacional do preço do 
açúcar, com uma queda abrupta em 
relação ao ano passado, de 21 centa-
vos de dólares por libra-peso para 12 
centavos de dólares por libra-peso, e 
o retorno do PIS/COFINS no etanol – 
R$ 0,12 por litro do hidratado, a partir 

de janeiro deste ano e, em julho, de 
R$ 0,1309 –, refletem a baixa dos in-
vestimentos no setor, decorrente de 
entraves mercadológicos e políticos.

 “No entanto, de modo geral, o atual 
cenário traz melhores expectativas. Na 
última entressafra – ou safra da indús-

Após amargar período difícil, o atual cenário da cana-de-açúcar e seus derivados traz 
melhores expectativas.

Marcus Frediani

RETOMADA À 

VISTA DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO
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tria de base –, por exem-
plo, ainda que longe do 
ideal, pudemos observar 
uma modesta melhora 
nos pedidos de reformas 
pelas usinas, o que não 
vinha ocorrendo pela fal-
ta de capital para investi-
mentos. Dessa maneira, 
as unidades vêm operan-
do no limite de sua capa-
cidade, o que pode gerar 
demandas de retrofit e até 
aquisição de novos equi-
pamentos, visando maior 
eficiência e produtividade. Nossa in-
dústria possui tecnologia e mão-de-
-obra suficientes para atender, pronta-
mente a retomada”, explica Aparecido 
Luiz, presidente do Centro Nacional 
das Indústrias do Setor Sucroenergéti-
co e Biocombustíveis (CEISE Br).

 O setor ainda aguarda, ansiosa-
mente, pela implantação do Reno-
vaBio, programa do governo federal 
que pode devolver a competitividade 
de que ele tanto necessita. O projeto, 
por meio de políticas públicas, prevê 

ampliação da produção 
e sistematização da re-
muneração dos biocom-
bustíveis, entre outras 
estratégias, visando ao 
cumprimento das metas 
de redução de gases de 
efeito estufa, assinadas 
no Acordo do Clima de 
Paris. “Com a definição 
do papel dos biocom-
bustíveis na matriz ener-
gética brasileira, o Brasil 
poderá, efetivamente, se 
desenvolver sustentavel-

mente, nos três pilares que o conceito 
agrega: econômico, social e ambien-
tal, gerando empregos e renda”, pon-
tua Aparecido.

Enquanto a recuperação, do se-
tor e da economia, é processada, as 
indústrias têm investido em outros 
mercados, simultaneamente. Uma 
pesquisa realizada, em 2016, com as 
empresas associadas ao CEISE Br, por 
exemplo, apontou que quase 30% do 
faturamento delas advém de outros 
segmentos, como o Papel e Celulose, 

Óleo & Gás, Energia Eólica, Alimentos, 
Siderurgia, Mineração, Automobilísti-
ca, Naval, e Transportes.

De modo geral, há uma maior cons-
cientização das pessoas em relação 
ao meio ambiente, principalmente 
sobre os efeitos indesejáveis da utili-
zação de combustíveis fósseis no ba-
lanço de carbono na atmosfera e seus 
efeitos desastrosos do aquecimento 
global. Nesse contexto, a agroindús-
tria sucroalcooleira mostra-se muito 
favorável devido ao esgotamento das 
jazidas petrolíferas e ao elevado pre-
ço do petróleo, além disso, o álcool é 
um combustível ecologicamente cor-
reto, não afeta a camada de ozônio e é 
obtido de fonte renovável. A diferen-
ça começa na sua queima, ela emite 
menos gases poluentes na atmosfera, 
pelo fato do álcool ser derivado da 
cana-de-açúcar e não do petróleo.

Atualmente, a cana-de-açúcar é 
considerada uma das grandes alter-
nativas para o setor de biocombus-
tíveis devido ao grande potencial na 
produção de etanol e aos respecti-
vos subprodutos. Além da produção 

Aparecido Luiz, presidente do 

Centro Nacional das Indústrias 

do Setor Sucroenergético e 

Biocombustíveis (CEISE Br)
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de etanol e açúcar, as unidades de 
produção têm buscado operar com 
maior eficiência, inclusive com gera-
ção de energia elétrica, auxiliando na 
redução dos custos e contribuindo 
para a sustentabilidade da atividade. 
O Brasil é o maior produtor mundial 
de cana-de-açúcar, tendo grande 
importância para o agronegócio 
brasileiro. O aumento da deman-
da mundial por etanol, oriundo de 
fontes renováveis, aliado às grandes 
áreas cultiváveis e condições edafo-
climáticas (em especial clima, relevo, 
litologia do solo, temperatura, umi-
dade do ar, radiação solar, tipo de 
solo, vento, composição atmosférica 
e precipitação pluvial) favoráveis à 
cana-de-açúcar, tornam o Brasil um 
país promissor para a exportação 
dessa commodity.

PERSPECTIVAS DA SAFRA 

2017/18

Segundo o primeiro levantamento 
do Acompanhamento da Safra Brasi-
leira de Cana-de-açúcar do Observa-

tório Agrícola da Companhia Nacional 
do Abastecimento (CONAB) – empre-
sa pública, vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) –, realizado em abril de 2017, 
a área colhida no Brasil de cana-de-
-açúcar destinada à atividade sucro-
alcooleira na safra 2017/18, deverá 
atingir 8.838,5 mil hectares, represen-
tando uma redução de 2,3% em rela-
ção ao exercício anterior. A menor área 

plantada derivou do desempenho da 
Região Centro-Sul (-2,8%), particular-
mente de São Paulo (-4,5%), maior pro-
dutor nacional, agravado pelo grande 
número de empresas em recuperação 
judicial, adicionalmente afetadas pelas 
oscilações observadas nas cotações do 
açúcar, baixa competitividade dos pre-
ços internos do etanol, além dos perí-
odos climáticos adversos, observados 
nas safras anteriores.

Já a produtividade estimada para 
a temporada 2017/18 é de 73.273 kg/
ha. O leve incremento, observado em 
relação à safra passada (0,9%), é em 
decorrência da expectativa de recu-
peração das lavouras na Região Norte-
-Nordeste (9,1%) e em menor escala na 
Região Centro-Sul, principal produtora 
nacional (0,4%), em comparação com 
o observado na safra passada. As cau-
sas estão relacionadas à melhoria es-
perada das condições climáticas.

Segundo a CONAB, no que diz res-
peito à produção de cana-de-açúcar, 
na safra 2017/18, esta deverá apre-
sentar um decréscimo de 1,5% em 
relação à safra passada. Em números 
absolutos estima-se uma produção 
de 647,6 milhões de toneladas de 
cana-de-açúcar, ante aos 657,1 mi-
lhões da safra 2016/17. Mesmo com 
a expectativa de melhoria das con-
dições climáticas para esta safra, a 
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intensidade na redução de área, ob-
servada nos principais estados pro-
dutores da Região Centro-Sul, será 
responsável pela expectativa de me-
nor produção, quando se compara 
com o período anterior.

AÇÚCAR E ETANOL

Em seu levantamento de abril de 
2017, o Observatório Agrícola da CO-
NAB registra com destaque que as 
unidades sucroalcooleiras, particular-
mente as situadas em São Paulo, lis-

tadas entre as maiores do setor, estão 
voltando gradativamente a elevar seus 
investimentos em projetos ligados à 
melhoria da produtividade e maxi-
mização na produção de açúcar, no 
aumento da disponibilidade de cana 
e produção de biogás e em novos pro-
jetos de logística e infraestrutura para 
açúcar e etanol, buscando aproveitar o 
bom momento dos preços no mercado 
internacional de açúcar e numa menor 
escala para o etanol anidro no mercado 
interno, objetivando minimizar a forte 
alavancagem existente no setor. 

De acordo com o documento, o pre-
ço do açúcar no mercado externo con-
tinuará elevando a representatividade 
do produto no setor sucroalcooleiro 
nacional para esta safra. A expectativa 
para o período 2017/18 é de cresci-
mento percentual do açúcar total re-
cuperado (ATR), destinado à produção 
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de açúcar, saindo de 45,9 no exercício 
2016/17, para 47,1% estimado para 
esta safra, conforme observado nesse 
primeiro levantamento. No entanto, 
a despeito desse aumento previsto, 
a produção de açúcar deverá atingir 
38.701,9 mil toneladas, praticamente 
o mesmo número alcançado no perí-
odo 2016/17, 38.691,1 mil toneladas. 
Isso decorre do fato da previsão da 
ocorrência de uma menor produção 
de cana-de-açúcar nesta tempora-
da – 647.625,6 mil toneladas, contra 
667.184 mil do ano anterior. São Paulo 
será responsável pela maior redução 
absoluta, 17.711,1 mil toneladas, uma 
vez que é o maior estado produtor.

Enquanto isso, a expectativa da 
produção brasileira para o etanol to-
tal, no primeiro levantamento da safra 
2017/18 da CONAB, é de 26,45 bilhões 
de litros, inferior em 4,9% em relação 
à safra passada, que atingiu 27,81 bi-
lhões de litros. Esse decréscimo está 
relacionado ao aumento observado 
no consumo da gasolina em 2016, que 
respalda os preços do álcool anidro 

nas misturas de combustível, além dos 
preços favoráveis do açúcar que incen-
tivaram a produção dessa commodity 
em detrimento do etanol. 

Nesse sentido, e acompanhando o 
desempenho observado no aumento 
do consumo da gasolina durante a sa-
fra 2016/17, que ficou em torno de 5%, 
comparativamente ao exercício ante-
rior, a estimativa realizada para a pro-
dução do etanol anidro para o próximo 
exercício, contempla aumento na ofer-
ta de 2,8% em relação à safra passada, 
saindo de 11,07 bilhões de litros para 
11,38 bilhões de litros, nesta safra. Para 
o etanol hidratado, em razão do dese-
quilíbrio estrutural acima mencionado, 
foi estimada forte redução na produ-
ção para o período 2017/18. A estima-
tiva inicial colhida no levantamento da 
CONAB, em abril de 2017, contempla 
uma produção de 15,07 bilhões de li-
tros, contra 16,73 bilhões de litros, re-
presentando uma redução de 10% em 
relação ao período anterior.

O preço do açúcar cristal no ata-
cado em 2016 e no início de 2017 se-

guiu tendência mundial de alta. O que 
pode ser explicado, em grande parte, 
devido ao elevado preço da commodi-
ty no mercado internacional. A queda 
no início de 2017 coincide com o iní-
cio da safra no Centro-Sul. Os preços 
do álcool anidro e hidratado em São 
Paulo seguiram em alta após valores 
recordes atingidos em dezembro e 
outubro de 2016, respectivamente, 
porém começa um decréscimo no iní-
cio de 2017, coincidindo com o início 
da safra no estado.

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

O complexo sucroalcooleiro foi o 
terceiro maior item exportado pelo 
agronegócio brasileiro em 2016. As 
vendas somaram US$ 11,34 bilhões, 
crescimento de 32,9% em relação aos 
US$ 8,5 bilhões alcançados em 2015 
e 9,4% superior aos US$ 10,37 bilhões 
alcançados em 2014. Os dados são 
da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), órgão do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC).

Na safra 2016/17 as exportações de 
açúcar chegaram a US$ 8,7 bilhões, 
um incremento de 49% na compa-
ração com o período anterior, quan-
do atingiu US$ 5,8 bi. Os embarques 
cresceram principalmente em virtude 
do aumento do preço médio da cota-
ção internacional de açúcar.

Os dados da Secex indicam que a 
importação de etanol do Brasil tota-
lizou 887,2 milhões de litros na safra 
2016/17, encerrada dia 31 de março 
de 2017. Descontando-se esse mon-
tante da exportação total, de 869,7 
milhões de litros, o país apresentou 
na temporada um saldo negativo de 
17,5 milhões de litros. Esses dados 
são bem diferentes da safra 2015/16, 
onde a importação de etanol do Brasil 
totalizou 271,1 milhões de litros, en-
quanto a exportação total foi de 1,36 
bilhão de litros, ou seja, saldo positivo 
de 1,09 bilhão de litros.
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RADIOGRAFIA DA SAFRA 2017/18 

DA CANA-DE-AÇÚCAR

A produção de cana-de-
-açúcar, estimada para 
a safra 2017/18, é de 

647,6 milhões de toneladas. 
Redução de 1,5% em relação à 
safra anterior. 

A área a ser colhida está esti-
mada em 8,84 milhões de hec-
tares, queda de 2,3%, se com-
parada com a safra 2016/17. 

A produção de açúcar deverá 

atingir 38,70 milhões de tonela-
das, semelhante ao produzido na 
safra 2016/17, continuando favo-
recida pela conjuntura favorável. 

A produção de etanol ser de 
26,45 bilhões de litros, redução 
de apenas 4,9% em razão da pre-
ferência pela produção de açúcar. 

A produção de etanol anidro, 
utilizada na mistura com a gaso-
lina, deverá ter aumento de 2,8%, 

alcançando 11,38 bilhões de li-
tros, influenciada pelo aumen-
to do consumo de gasolina em 
detrimento ao etanol hidratado. 

Para a produção de etanol hi-
dratado o total foi de 15,07 bi-
lhões de litros, redução de 10% 
ou 1,67 bilhão de litros, resul-
tado do menor consumo desse 
combustível.
Fonte: CONAB
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S ertãozinho – município bra-
sileiro da Região Metropoli-
tana de Ribeirão Preto, no in-
terior do estado de São Paulo 

e um dos principais polos produtores 
de cana-de-açúcar no Brasil – se pre-
para para receber a FENASUCRO & 
AGROCANA – Feira Internacional de 
Tecnologia Sucroenergética, que, em 
2017, completa 25 anos de realiza-
ção. O evento acontece de 22 a 25 de 
agosto, no Centro de Eventos Zanini, 
numa área de 70 mil metros quadra-
dos, com realização do Centro Na-
cional das Indústrias do Setor Sucro-
energético e Biocombustíveis (CEISE 

Br), organização da Reed Exhibitions 
Alcantara Machado e apoio/parceira 
de 37 associações ligadas aos seto-
res agrícola e industrial. Nesta edição 
comemorativa, Elizabeth Farina, pre-
sidente da UNICA, é a presidente de 
honra FENASUCRO, representando a 
área industrial do evento e sendo a 
primeira mulher a receber esta home-
nagem. Já Antonio Eduardo Tonielo, 
presidente da Copercana, é o presi-
dente de honra da AGROCANA, o se-
tor agrícola da feira.

Plataforma de tecnologias, reve-
lando alternativas e soluções para 
toda cadeia produtiva açucareira, o 

evento concentrará mais de mil mar-
cas em exposição. Este ano, a expec-
tativa de que ela vá receber mais de 
35 mil visitantes, entre compradores 
brasileiros e de outros 43 países. Com 
o aquecimento do mercado sucro-
alcooleiro, que já está acontecendo, 
a perspectiva de negócios iniciados 
durante a feira também se ampliou: 
deveremos sair dos R$ 2,8 bilhões do 
ano passado para R$ 3,1 bilhões.

“Mesmo com todas as adversida-
des, crises econômica e setorial, a FE-
NASUCRO & AGROCANA chega à sua 
25ª edição como o maior evento de 
tecnologia sucroenergética do mun-

Os organizadores da Fenasucro & Agrocana esperam movimentar mais de R$ 3 
bilhões nesta edição comemorativa aos 25 anos de evento.

Marcus Frediani

UMA FEIRA PARA 

FICAR NA HISTÓRIA
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do, reunindo todos os 
elos da cadeia produtiva. 
O CEISE Br, como nesses 
25 anos que vem reali-
zando um evento dessa 
magnitude, espera, mais 
uma vez, o sucesso de 
uma feira que é muito 
mais que um ambiente 
de negócios – ela provo-
ca a troca de experiên-
cias, o enriquecimento 
profissional, o estreita-
mento das relações co-
merciais, amplia merca-
dos, estimula as inovações e promove 
a indústria brasileira. A expectativa é 
grande quanto à geração de negó-
cios, diante de um cenário que vis-
lumbra retomada”, destaca Aparecido 
Luiz, presidente do CEISE Br.

Paulo Montabone, gerente geral da 
feira e show manager da Reed, tam-
bém expressa otimismo neste ano co-
memorativo: “São 25 anos dedicados 
a apresentar tecnologias, fomentar 
negócios e gerar conhecimentos para 
o avanço e a modernização do setor 
sucroenergético. Além dos visitantes 
internacionais, no evento, iremos re-
ceber representantes de todas as usi-
nas brasileiras. Não podemos deixar 

de destacar também que 
o evento reúne em um 
só local as áreas agrícola 
e industrial do segmen-
to, pois acreditamos que 
juntos somos melhores”, 
pontua o executivo.

FOCO NO CONTEÚDO

A expectativa é de que 
a movimentação finan-
ceira da FENASUCRO & 
AGROCANA também seja 
estimulada pela grade de 
conteúdo do evento, que 

contará com mais de 300 
horas de conteúdo, dis-
tribuídas em palestras, 
reuniões, workshops e 
encontros, a serem pro-
movidos no Espaço de 
Conferências, que cres-
ce a cada ano e recebe 
atividades de grande 
relevância para a cadeia 
produtiva da cana se atu-
alizar, ganhando compe-
titividade. E isso, é claro, 
sem falar das rodadas de 
negócios internacionais e nacionais, 
que também acontecem ao longo dos 
quatro dias de programação. 

Para receber um público cada 
vez maior, o número de auditórios 
passou de quatro para seis, a fim de 
amplificar o compartilhamento das 
novas informações e tendências, bem 
como o intercâmbio e a difusão de 
conhecimentos entre profissionais e 
especialistas do setor sucroenergéti-
co. “Estamos, ainda, muito confiantes 
em apresentar novas formas de fazer 
negócio como, por exemplo, a Ilha do 
Conhecimento, um modelo europeu, 
onde dois auditórios estarão equipa-
dos, preparados e disponíveis para 
expositores realizarem palestras para 

pequenos grupos sobre 
seus produtos e agilizar 
as compras e vendas já 
durante o evento. Sem 
dúvidas, esta edição será 
histórica”, anima-se Paulo 
Montabone.

A seu turno, Apareci-
do Luiz, o evento poderá 
ser palco da apresenta-
ção de ideias estratégicas 
para um novo e promis-
sor momento do setor. “O 
governo brasileiro está 

perto de implantar o programa Reno-
vaBio, visando ao aumento de 18% de 
participação dos biocombustíveis na 
matriz energética até 2030. Dessa for-
ma, será preciso quase que dobrar a 
oferta de etanol, dos atuais 28 bilhões 
para 50 bilhões de litros, o que vai de-
mandar novas unidades produtoras 
e, consequentemente, reaquecer a 
indústria de base e serviços. Com essa 
expectativa, estamos confiantes que 
o RenovaBio vai acontecer”, ressalta o 
presidente do CEISE Br.

FÓRUM DE AGROENERGIA

O potencial para a geração de 
energia a partir da cana-de-açúcar é 
grande. Atualmente, a fonte biomassa 
representa 9% da potência outorga-
da pela ANEEL (Agência Nacional de 
Energia) na matriz elétrica do Brasil. E, 

Aparecido Luiz, presidente do 

Centro Nacional das Indústrias 

do Setor Sucroenergético e 

Biocombustíveis (CEISE Br)
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Paulo Montabone, gerente geral 

da feira e show manager da Reed
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nos próximos sete anos, se as usinas 
conseguirem aproveitar todo seu po-
tencial, poderão fornecer energia elé-
trica equivalente a até duas usinas do 
porte de Itaipu por ano e representar 
24% do consumo na rede nacional. A 
estimativa da Unica (União da Indús-
tria de Cana de Açúcar) e da ANEEL 
mostra que a geração de energia a 
partir da cana é um dos caminhos 
para a retomada do setor

Por isso, entre as principais novi-
dades FENASUCRO & AGROCANA 
em 2017 estará, também, o Fórum de 
Produtores de Agroenergia, realiza-
do pela Organização de Plantadores 
de Cana (ORPLANA), pela Datagro e 
pela Reed Exhibitions Alcantara Ma-
chado, e que promoverá debates e 
reflexões entre os mais de 500 produ-
tores de cana, beterraba açucareira e 
milho de 40 países presentes na feira 
– entre eles África do Sul, Alemanha, 
Argentina, Austrália, Bélgica, França, 
Colômbia, Inglaterra, Guatemala, Tur-
quia, Marrocos, Honduras –, com o 
objetivo de discutir os obstáculos da 
cogeração no Brasil e levantar cami-
nhos para que as usinas aproveitem 
melhor seus subprodutos para que a 
energia da cana se consolide na ma-

triz energética brasileira. “A bioeletri-
cidade promove a geração de renda 
e de emprego, estimula a indústria e 
ainda traz a possibilidade de energia 
mais barata para o consumidor final, 
principalmente em momentos de ins-
tabilidade econômica ou de baixa nos 
reservatórios das hidrelétricas brasi-
leiras”, explica Aparecido Luiz.

A fim de gerar produtividade nos 
debates, o Fórum – que acontecerá 
no dia 23 de agosto – será dividido 
em cinco painéis, com a participação 
de palestrantes estrangeiros. Além do 
melhor aproveitamento dos subpro-
dutos, na área da cana-de-açúcar, os 
temas abordarão: a otimização da pro-
dução pelos sistemas de plantio MPB 
(muda pré-brotada) e meiosi (técnica 
que possibilita um planejamento ren-
tável na implantação de um viveiro, 
com o desenvolvimento das mudas de 
cana-de-açúcar de alta qualidade para 
dar suporte a quem planta), novidades 
para os produtores brasileiros; inova-
ções na colheita mecanizada; a gestão 
de custos sucroenergéticos; políticas 
públicas para o setor de açúcar e bio-
combustíveis, entre outros.

Os subprodutos do milho e a gera-
ção de energia e diversidade de bio-

massas também serão apresentados 
durante o Fórum. O evento contará 
ainda com a participação da palestran-
te Martha Betancourt, diretora execu-
tiva da Associação Colombiana de Pro-
dutores de Cana-de-açúcar (Procaña), 
que falará sobre Sistema Integrado.

BIOECONOMIA E INOVAÇÕES

Outro destaque é a participação 
inédita do Laboratório Nacional de Ci-
ência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), 
que integra o Centro Nacional de Pes-
quisa em Energia e Materiais (CNPEM), 
organização social vinculada ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC). O CTBE 
desenvolve pesquisa e inovação de 
nível internacional na área de biomas-
sa voltada à produção de energia, bio-
combustíveis e bioprodutos, visando à 
transferência de processos da bancada 
científica para o setor produtivo. 

Na FENASUCRO & AGROCANA, o 
Laboratório participará de duas for-
mas. A primeira é com a realização, 
no dia 24 de agosto, do Workshop 
de Bioeconomia, e a outra é em um 
estande montado especialmente na 
área de exposições, apresentando 
dois equipamentos de última geração 
usados nos mais avançados laborató-
rios do mundo. Já o Estande de Ino-
vações deve ter o mesmo sucesso do 
ano passado, atraindo o público para 
conferir as novidades em produtos 
e soluções procedentes da cana-de-
-açúcar e seus subprodutos. 

SERVIÇO:
25ª FENASUCRO & AGROCANA

Período: 22 a 25 de agosto de 2017
Horário da Exposição: das 13h00 às 
20h00
Horário dos Eventos de Conteúdo: 
das 8h00 às 18h00
Local: Centro de Eventos Zanini, Mar-
ginal João Olézio Marques, 3.563 – 
Sertãozinho/SP
Site oficial: www.fenasucro.com.br
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Estruturas para suportar painéis fotovotaicos
Tubos redondos, retangulares e quadrados
erfis C, U, I, W e H

envolvimento de produtos de acordo
requisitos e normas do cliente.

Energias Renováveis

Departamento de engenharia
Desenvolvimento de produtos
Serviços

Parceria e Serviços

Conjuntos Tubulares
Tubos para coluna de direção
Tubos para pedal de freio

indros de direção hidráulica
as coxim de câmbio

e motor (anti vibratório)
para alavanca de câmbio

as de suspensão
raços de suspensão

Indústria Automotiva

Conjuntos Tubulares
Tubos travessa para chassi
Tubos para Cockpit

Automotivo Pesado

Conjuntos Tubulares para chassi
os para escapamento

suporte do paralama
tubulação de água

para painel

Automotivo Pesado

Perfis Especiais
Off-road

Conjuntos Tubulares
Tubos para chassi
Tubos para eixo fixo

Implemento Agrícola

Tubos quadrados
Tubos Rops
Perfilados tubulares especiais
Tubos especiais
Flecha maior e flecha menor

Indústria Agrícola

Metalúrgica Golin S/A
11 2147 -6500 

www.golin.com.br

FEIRAS E EVENTOS

A 25ª edição da FENASUCRO 
& AGROCANA aposta na 
tecnologia para fomentar 

negócios. Já está disponível nos 
sistemas Android e iOS o aplica-
tivo mobile que permite tanto 
relacionamento quanto as ne-
gociações entre compradores e 
expositores antes, durante e de-
pois do evento. “Com este app, os 
visitantes e expositores iniciam 
networking e fecham negócios 
mesmo antes da feira começar. É 
disponibilizado para todos antes, 
durante e após o evento e vem 
se fortalecendo como forte ferra-

menta de negócios a cada ano”, ex-
plica Tatiana Rassini, gerente de Pla-
nejamento de Marketing do Portfólio 
de ENERGIA da Reed Exhibitions Al-
cantara Machado.

Na prática, o aplicativo permite 
que o usuário encontre os produtos 
e expositores de seu interesse com 
mais facilidade e os favorite, tendo 
a oportunidade de marcar reuni-
ões, consultar a lista das empresas 
expositoras, conferir atrações espe-
ciais e traçar a rota da visita anteci-
padamente. Além disso, é possível 
ver todas as informações sobre a 
grade dos Eventos de Conteúdo e 

NETWORKING INSTANTÂNEO
seus palestrantes e ser alertado 
sobre o início de cada palestra 
e debate. “O aplicativo foi dispo-
nibilizado com mais de um mês 
de antecedência e já é possível 
que o usuário favorite e indique 
seus principais produtos e expo-
sitores, escolha quais os eventos 
de conteúdo que irá participar, 
agende reuniões e, desta forma, 
aumente suas chances de obter 
melhores resultados com o even-
to”, acrescenta Tatiana. Em 2017, 
a expectativa é de que o aplicati-
vo seja baixado por mais de 50% 
dos visitantes.
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Muito se tem falado sobre a 
reforma trabalhista – ela 
finalmente aconteceu – e 
entrará em vigor a partir 

de novembro/2017. Tal reforma embo-
ra não aborde regulamentação especí-
fica para o trabalhador rural, vem tra-
zer alterações e reflexos para esse tipo 
de categoria, desprezando os usos e 
costumes do trabalhador do campo.

O que preocupa, por outro lado, é 
generalizar a reforma trabalhista do 
trabalhador urbano comparando ao 
do trabalhador rural, que tem as suas 
peculiaridades.

O Projeto de Lei (PL) nº 6.442/2016, 
em andamento na relatoria do Depu-
tado Federal Nilson Leitão, Presidente 
da Frente Parlamentar Agropecuária, 
propõe uma aprovação diferenciada 

ao trabalhador rural em relação ao 
trabalhador urbano, vários pontos 
ainda estão em discussão.

Como preconizado no projeto, a Lei 
nº 5.889/1973, que regula o trabalho 
rural, está defasada, já tem mais de 
40 anos e sofreu pouquíssimas alte-
rações, então, muito importante a sua 
modernização e desenvolvimento no 
setor e na economia brasileira, assim 
aumentando os lucros e reduzindo 
custos, gerando novos empregos.

Discute-se ainda a idéia de se 
acabar ou reduzir a informalidade 
que existe nas relações de trabalho 
no meio rural. O principal ponto é a 
possibilidade de o trabalhador rural 
receber remuneração de qualquer 
espécie, ou seja, o produtor ou em-
pregador rural poderá pagar seus 

empregados com comida, moradia, 
com parte da produção (alimentos e 
animais), concessão de terras e não 
pagamento em moeda corrente.

Há que se analisar se não estamos 
voltando à época da escravidão, do 
escambo, do trabalho em troca de co-
mida ou moradia, eis a questão.

Outra discussão do projeto é a fle-
xibilização da jornada de trabalho me-
diante negociação entre empregador 
e empregado, para que possa traba-
lhar 12 horas por dia, ou estipular ban-
co de horas e a venda das férias me-
diante iniciativa do empregado que 
morar na propriedade onde trabalha.

Quanto ao tempo de percurso para 
chegar ao trabalho e no retorno para 
casa in itinere, esse tempo não poderá 
mais ser considerado como parte da 
jornada de trabalho.

Os contratos de safra não serão 
apenas para essa finalidade, agora, 
também, alcançarão as atividades pe-
cuárias, podendo ser consolidados de 
maneira sucessiva.

De acordo com o projeto, uma lei 
especial consagrará ao trabalhador 
rural, o regime de Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei da Terceirização avança no âm-
bito das relações trabalhistas no cam-
po, já usual nas grandes cidades. Muito 
possível que a terceirização, signifique 
redução de remuneração, principal-
mente àqueles com menor qualifica-

O agronegócio em nosso país é a grande locomotiva da economia nacional, 
consequentemente necessita de segurança jurídica nas relações entre produtores e 
empregados rurais.

Marcia V. Vinci*

REFORMA TRABALHISTA E O 

DIREITO NO AGRONEGÓCIO
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ção, em razão da presença das empre-
sas de intermediação da mão de obra.

Cumpre-nos destacar que as em-
presas contratantes são subsidiaria-
mente responsáveis pelas obrigações 
trabalhistas, referente o período em 
que ocorreu a prestação de serviço 
(Lei 13.249/2017).

As principais categorias existentes 
dos serviços terceirizados são: Coope-
rativas (pessoas que não têm subor-
dinação entre si, mas convivem em 
regime de colaboração); Contribuintes 
Individuais (autônomos); Prestadores 
de Serviços (incluem-se aqui os con-
tratados mediante mão de obra ou 
empreitada); Trabalhadores Avulsos 
(trabalhador sindicalizado ou não que 
presta serviço de natureza urbana ou 
rural, sem vínculo empregatício), os 
exemplos mais comuns na área rural 
são: extração de sal, ensacamento de 
produtos, tais como cacau, café, etc.

Com o objetivo de formalizar mui-
tas situações do trabalho rural que 
não serão atingidas pela reforma tra-
balhista, o projeto busca tratar desse 
trabalhador baseado em todas as 
peculiaridades do trabalho no cam-
po. Entendo que o projeto em deba-
te requer estudos e esclarecimentos 
de alguns pontos críticos, como por 
exemplo, remunerar os serviços do 
trabalhador rural com alimentos e 
moradias, a meu ver é desfavorável 
tanto ao trabalhador do campo como 
ao empregador.

Importante esclarecer, de forma 
transparente, quais as necessidades 
dos setores relacionados ao produtor 
rural ou agroindustriais e adequar a 
realidade jurídica, com a finalidade de 
aumentar a vontade dos empregado-
res em admitir mais pessoas, fazendo 
com que a economia permaneça em 
constante crescimento.

*Marcia V. Vinci é advogada, pós gra-
duada em Direito Processual Civil pela 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo PUC-SP, trabalhou no TRT/SP, é 
especialista em Contratos Administra-
tivos (pessoas física e jurídica), Nego-
ciações e Cobranças, Direito de Família 
e Sucessões, Direito Civil e do Consu-
midor. mvvinci@adv.oabsp.org.br

Nota: A Grips, ampliando seu raio 
de atuação, firmou parceria e criou 
o departamento jurídico do qual a 
Dra. Márcia é titular.
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A pesar de o problema da 
escassez global de açúcar 
ter entrado em estágio de 
reversão, com preços em 

queda a atestar a vertente, no Brasil, 
a questão do aumento das importa-
ções de combustíveis líquidos, como 
gasolina, diesel e, agora, etanol, con-
tinua a ser uma das maiores preo-

cupações da cadeia de produção e 
distribuição do setor. Nesse cenário, 
entretanto, a produção local de bio-
combustíveis surge como solução 
tangível, rápida e viável para garantir 
o nosso abastecimento interno e tirar 
o Brasil do sufoco. Contudo, ao lado 
de boas promessas – turbinadas, in-
clusive, pela conquista do “estado da 

arte” em termos de modernização e 
avanço tecnológico de nossas usi-
nas, como as de etanol e de biodie-
sel, por exemplo –, existem também 
entraves que precisam ser transpos-
tos para que isso seja possível. 

É o que, entre muitas outras coisas, 
explica Cid Caldas, coordenador-ge-
ral de Cana de Açúcar e Agroenergia 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), nesta en-
trevista exclusiva à Revista Agrimo-

tor. Aliás, para ele, a solução desse 
problema precisa ser “pra ontem”, não 
só por uma questão de desenvolvi-
mento econômico, como também 
para que o Brasil consiga atingir os 
objetivos propostos pelo RenovaBio, 
no que tange ao aumento de produ-
ção de combustíveis ambientalmente 
amigáveis, fabricados aqui e capazes 
de reduzir os níveis de emissões no 
planeta, como também ficou pactua-
do no Acordo de Paris. Confira!

Agrimotor: Qual a análise que 

você faz do momento atual do 

mercado de açúcar no mundo? 

Investir na produção nacional de biocombustíveis é a melhor e mais rápida maneira 
de garantir o abastecimento interno de combustíveis líquidos no Brasil, além do 
atingimento das metas do RenovaBio e do Acordo de Paris para o clima e o meio 
ambiente.

Marcus Frediani

INVESTIMENTOS NA 

PRODUÇÃO NACIONAL 

DE BIOCOMBUSTÍVEIS
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S egundo palavras de Alcides 
Braga, presidente da ANFIR- 
Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Implementos Ro-

doviários “Gradualmente a economia 
está sendo retomada como mostra o 
desempenho do nosso setor, no en-

tanto em um momento como o atual 
faz falta a ação do BNDES dando su-
porte à indústria e desempenhando 
seu papel histórico de parceiro dos se-
tores produtores”.

O volume de implementos rodoviá-
rios emplacados de janeiro a julho de 

2017 está 17,95% abaixo do total ven-
dido ao mercado no mesmo período 
do ano passado. A indústria entregou 
30,712 unidades ante 37.430 produtos. 
As vendas de implementos rodoviários 
são um dos termômetros do desempe-
nho do País porque o seu crescimento 

Volume de vendas reflete que aquecimento da economia ainda 
não chegou ao setor. 

Henrique Pátria

SETOR DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS AINDA 
NÃO APRESENTA 
RECUPERAÇÃO
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demonstra que a utilização de trans-
portes rodoviários está se robustecen-
do e dando vazão a produção.

O presidente da entidade diz que o 
ritmo dos negócios poderia ser mais 
elevado se houvesse uma política 
de incentivo para a recuperação da 
economia. “Em um momento como o 
atual faz falta a ação do BNDES dando 
suporte à indústria e desempenhan-
do seu papel histórico de parceiro dos 
setores produtores”, afirma.

DESEMPENHO POR SEGMENTO 

O mercado de Reboques e Semirre-
boques apresentou queda de 12,19% 
de janeiro a julho de 2017. No período 
foram emplacados 12.912 produtos 
ante 14.704 no mesmo período do ano 
passado, com cinco segmentos apre-
sentando variação positiva: Baú Carga 
Geral, Transporte de Toras, Bau Frigo-
rífico, Bau Lonado e Tanque Alumínio.

No mercado Carroceria sobre Chas-
sis a retração foi de 21,68%. De janei-
ro a julho de 2017 foram emplacados 
17.800 produtos contra 22.726 no mes-
mo período de 2016. “A recuperação no 
mercado urbano ainda deve demorar 
porque depende do aumento de con-
sumo nas cidades”, explica Mario Rinal-
di, diretor Executivo da ANFIR. 

O segundo semestre historicamente 
costuma apresentar números de ven-
das mais elevados. Este ano, lembra o 
executivo, o setor contará com a realiza-
ção da maior feira de transporte de car-
ga da América Latina, a Fenatran. “A fei-
ra é um momento importante porque 
permite às empresas se aproximarem 
mais de seus principais clientes em al-
guns casos, isso pode resultar em mais 
negócios realizados”, diz Rinaldi. 

EMPLACAMENTO DO SETOR - JANEIRO A JULHO DE 2017

REBOQUES E SEMIRREBOQUES

FAMÍLIA JAN/JUL. 2016 JAN/JUL. 2017 %

BASCULANTE 2.387 2.173 -8,97

PORTA CONTEINER 458 428 -6,55

GRANELEIRO / CARGA SECA 4.357 2.845 -34,70

CANAVIEIRO 1.234 934 -24,31

BAÚ CARGA GERAL 791 1.129 42,73

CARREGA TUDO 453 447 -1,32

DOLLY 899 800 -11,01

ESPECIAL 517 349 -32,50

TRANSPORTE DE TORAS 751 854 13,72

BAÚ FRIGORÍFICO 352 394 11,93

BAÚ LONADO 780 939 20,38

SILO 74 62 -16,22

TANQUE CARBONO 1.257 1.245 -0,95

TANQUE INOX 379 294 -22,43

TANQUE ALUMINIO 15 19 26,67

TOTAL 14.704 12.912 -12,19

CARROCERIAS SOBRE CHASSIS

FAMÍLIA JAN/JUL. 2016 JAN/JUL. 2017 %

GRANELEIRO / CARGA SECA 7.207 5.561 -22,84

BAÚ ALUMÍNIO / FRIGORÍFICO 9.347 7.763 -16,95

BAÚ LONADO 116 91 -21,55

BASCULANTE 1.775 1.071 -39,66

BETONEIRA 214 90 -57,94

TANQUE 971 804 -17,20

OUTRAS / DIVERSAS 3.096 2.420 -21,83

TOTAL 22.726 17.800 -21,68

TOTAL GERAL MERCADO INTERNO

IMPLEMENTOS JAN/JUL. 2016 JAN/JUL. 2017 %

TOTAL   37.430 30.712 -17,95

MERCADO EXTERNO

EXPORTAÇÕES ATÉ  JUNHO

TOTAL EXPORTAÇÕES 1.837 1.894 3,10
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A escassez dos estoques e a volati-

lidade dos preços ainda preocupa?

Cid Caldas: Creio que ainda em 
2017 e, talvez, em 2018, ainda haja 
uma necessidade de recomposição 
dos estoques de açúcar em níveis glo-
bais. Tivemos um pouco de questão 
climática interferindo, mas, também, 
a existência de alguns problemas em 
países como a Índia (NE: A Índia é o 
segundo maior produtor de açúcar no 
mundo, depois do Brasil), onde grande 
parte do fornecimento da commodi-
ty vem dos pequenos produtores, e 
estes, por algum motivo político ou 
desestímulo à produção de cana-de-
-açúcar, migraram para outras cultu-
ras, o que faz com que muitos suspei-
tem de um movimento especulativo. 
Tudo isso se refletiu numa elevação 
dos preços no mercado internacional. 
Agora, começou uma tendência de 
queda de preços. Só para se ter uma 
ideia, no Brasil, país que detém mais 
de 45% do mercado livre de açúcar 
no mundo, os preços bateram em 
US$ 600 por tonelada em outubro do 
ano passado. Mas, já em abril de 2017, 
esse valor caiu para US$ 470 por to-
nelada. Ou seja, há uma tendência de 
estabilidade aí.

E no que diz res-

peito ao etanol?

No etanol a gente tem algumas va-
riáveis que estão afetando. Hoje, há a 
obrigatoriedade de contratos entre os 
produtores e os distribuidores. Então, 
temos uma espécie de garantia de 
abastecimento. Mas há a questão do 
etanol hidratado, que concorre com 
o preço da gasolina. Como a gasolina 
estava com um preço deprimido por 
uma série de fatores, não havia espa-
ço para elevação de preço do etanol 
hidratado. Agora, está difícil dizer se 
esse cenário vai melhorar ou se agra-
var. A esperança desse setor é o Reno-
vaBio, que é um programa bastante 
ousado, com foco na preservação do 
meio ambiente, que trabalha com a 
meta de duplicar a produção nacional 
de biocombustíveis (portanto, não só 
do etanol, como também o biodie-
sel e o querosene à base de soja, por 
exemplo, e que hoje é de 28 bilhões 
de litros) até 2030. 

E a quantas anda a tramitação 

desse projeto?

O RenovaBio é um programa que 
está sendo construído desde novem-
bro do ano passado, com a participa-

ção de todos os agentes nas discus-
sões: distribuidores de combustíveis e 
biocombustíveis, a Petrobras, centros 
de pesquisa, as universidades, a Em-
brapa, o Ministério do Meio Ambiente 
etc. Agora, está em fase de aprovação 
do projeto ou Medida Provisória para 
ser encaminhado à Casa Civil, para ser 
tomada a decisão da forma como ele 
vai ser apresentado ao Legislativo.

Ele prevê investimentos na pes-

quisa para cumprir essa meta?

Não. Na verdade, a proposta é 
diferente. Cada tipo de biocombus-
tível tem uma pegada de carbono, 
para mais ou para menos. Pegando o 
exemplo do etanol, temos, hipoteti-
camente, a Usina “A” que tem sua pro-
dução mais eficiente do ponto de vis-
ta ambiental do que Usina “B”. Ambas 
terão notas que lhes permitirão emitir 
certificados de redução de emissão, 
sendo que, naturalmente, a nota da 
Usina “A” será maior. E a mesma coisa 
será feita com outros biocombustí-
veis, produzidos nacionalmente ou 
não, terão uma nota de classificação. 
Embora nenhuma usina seja obrigada 
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“A esperança desse setor é o 
RenovaBio, que é um programa 
bastante ousado, com foco na 
preservação do meio ambiente, 
que trabalha com a meta de 
duplicar a produção nacional 
de biocombustíveis”
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a ter esse certificado, a vantagem para 
aquelas que aderirem ao RenovaBio é 
que esse certificado vai para a Bolsa 
de Valores, e essas usinas terão um re-
torno financeiro em função disso, que 
poderá ser reinvestido na melhoria e, 
claro, no aumento de sua produção, o 
que é muito importante para o nosso 
país, num momento em que estamos 
importando muitos combustíveis 
líquidos, inclusive etanol. Então, a 
ideia do RenovaBio é garantir o abas-
tecimento do mercado nacional com 
combustíveis que tenham a menor pe-
gada de carbono possível, com saldo 
positivo do ponto de vista ecológico.

E como o Brasil se situa em termos 

de tecnologia para produção de açú-

car e biocombustíveis atualmente?

O Brasil é o primeiro do mundo nes-
se campo. Não ficamos a dever nada a 
ninguém. Alguns fatores comprovam 
facilmente isso. Por exemplo, 95% da 
cana-de-açúcar da região Centro-Sul 
são plantados e colhidos mecanica-
mente. Qualquer um que visitar uma 
usina de produção de açúcar e etanol 
vai ficar impressionado com o grau de 
automação e modernização que vai 
encontrar lá. 

Mas e em termos de pesquisa?

Bem, realmente, o que está fal-
tando é um pouco de pesquisa em 

cana-energia, embora avanços signi-
ficativos estejam sendo realizados no 
campo do etanol de segunda geração. 
Temos plantas produtoras de etanol 
de segunda geração que simplesmen-
te não existem no mundo. Já temos 
três usinas no Brasil – uma em Ala-
goas e duas em São Paulo –, que estão 
produzindo etanol a partir de palha 
de cana, que fica no canavial depois 
do corte mecânico, sem queima, da 
cana-de-açúcar. Ela está sendo levada 
para as usinas e, com isso, elas estão 
conseguindo dobrar a sua produção 
de etanol daquela área. A estimativa 
de produção da usina de Alagoas, que 
começa a rodar agora em agosto/se-
tembro, por exemplo, é de 90 milhões 
de toneladas/ano, enquanto que a es-
timativa da segunda usina no mundo 
capaz de produzir etanol de segunda 
geração por meio da cana-energia, lo-
calizada na Itália – país do qual, aliás, 
importamos essa tecnologia – é de 
apenas 14 milhões de toneladas/ano, 
e ela não está rodando. 

E o que falta para esse projeto 

dar certo?

Bem, como costumo dizer, o que 
falta para esse negócio dar certo é... 
esse negócio dar certo. (Rs...) É claro 
que não está sendo fácil para os 
brasileiros se adaptarem, porque toda 
tecnologia nova tem seus problemas. 

Avançar nesse campo requer pesquisa, 
investimento e, mais ainda, aprendiza-
do, que é o mais complicado. A forma 
de produção de etanol de segunda 
geração trazida da Itália não serviu 
para nós, porque eles trabalham com 
outro tipo de biomassa. Nosso pessoal 
está penando, mas estamos insistindo. 
Como todo avanço tecnológico, quem 
vai na frente bebe água limpa, mas 
também quebra pedra. É o tal “preço 
do pioneirismo”. Então, está todo mun-
do esperando essas três usinas darem 
certo para ir atrás. Mas, quando a gen-
te pegar o jeito, a coisa vai disparar em 
termos de produtividade. A tecnologia 
de cana-energia é absolutamente fan-
tástica. Ela trabalha com um tipo de 
cana que tem menos açúcar, mas o do-
bro ou até o triplo de celulose, e par-
te do plantio de variedades novas da 
cana, com cruzamentos que permitem 
a obtenção de mais massa verde. Jun-
to com a geração de etanol a partir de 
palha de cana, elas são as tecnologias 
do futuro, que nos permitirão dobrar a 
nossa produção de etanol.

Só que isso, como você mesmo 

falou, exige investimentos. Como 

você avalia a qualidade das atuais 

linhas de crédito à disposição dos 

produtores no Brasil?

Olha, aí é um pouco difícil, porque 
não existe linha de crédito barata. O 
que pudemos fazer este ano, por meio 
do Banco Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico (BNDES), dentro do âm-
bito do ProRenova, foi disponibilizar 
R$ 1,5 milhão para o produtor renovar 
seu canavial, com empréstimos com 
taxa TJLP + 3,7%. Aqui no Ministério, 
estamos tentando dobrar esse valor 
para R$ 3 milhões, mas, ainda assim, a 
gente sabe que é pouco, porque cada 
produtor teria a necessidade de R$ 12 
milhões para renovar o seu canavial, 
como determina a literatura. Ou seja, 
a cada ano, ele deveria renovar mais 
ou menos 20% da sua área plantada, 
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o que permitiria que, dentro de uma equação de produ-
tividade, todo o seu canavial fosse renovado no prazo de 
cinco anos. E aqui, vale um parêntese bem interessante, 
ainda relacionado à pergunta anterior: na produção de 
cana-energia, a necessidade de renovar o canavial, dentro 
dessa mesma equação de produtividade, é de mais de dez 
anos, ou seja, bem maior.

Em síntese, apesar de nossa produção e indústria 

estarem no “estado da arte”, o que o setor sucroalcoo-

leiro – e, principalmente, o de agroenergia – precisa 

no Brasil continuam sendo investimentos bem dire-

cionados. É isso?

Sim. Sobretudo, há necessidade de o Brasil garantir o 
seu abastecimento de combustíveis líquidos. Estamos gas-
tando muito com a importação de gasolina, diesel e, agora, 
com etanol, combustível este cujas importações já batem a 
cifra de 1,2 bilhão de litros/ano, a maior parte deles produ-
zidos a partir de milho e vindos dos Estados Unidos. Porém, 
a necessidade não é buscar a autossuficiência, mas, sim, 
melhorar a nossa balança comercial. Além disso, com essa 
importação toda, perdendo divisas e poderíamos estar ge-
rando empregos aqui dentro. Então, se não houver uma re-
tomada dos setores a fim de ampliar a produção brasileira 
de biocombustíveis, não teremos como garantir o abasteci-
mento no mercado interno. Eles são a solução mais rápida 
e viável para a gente atingir os nossos objetivos, até porque 
não temos plantas novas de refino de petróleo. 

E tudo isso “pra ontem”, não é mesmo?

Exatamente, Se nós não começarmos a nos mexer ago-
ra, não vamos conseguir atingir a meta de volume do Re-
novaBio e muito menos do Acordo de Paris para o clima e o 
meio ambiente, no que tange à redução das emissões e da 
poluição, principalmente nas grandes cidades. E isso tam-
bém é uma questão gravíssima, cujo uso de biocombustí-
veis pode ajudar na redução. Por exemplo, se pegarmos al-
guns estudos do Prof. Paulo Saldiva – médico patologista, 
professor da Faculdade de Medicina da USP e atual diretor 
do Instituto de Estudos Avançados da USP, que foi mem-
bro do comitê que estabeleceu os padrões de qualidade 
do ar e do comitê que definiu o potencial carcinogênico 
da poluição atmosférica, ambos da Organização Mundial 
de Saúde –, neles, é possível constatar, a partir de cálculos 
objetivos, que só com o uso do biodiesel é possível evitar 
mais de 150 mortes por ano em São Paulo, ocasionadas 
por doenças relacionadas à poluição. Então, não menos 
importante do que a questão econômica e do abasteci-
mento energético, incentivar o uso de biocombustíveis 
também é uma questão de saúde pública.
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EVENTOS

O governador Geraldo Alck-
min participou da solenida-
de de abertura do Congresso 
Brasileiro do Agronegócio, 

realizado na capital paulista que reuniu 
cerca de 900 pessoas, entre empre-
sários, políticos, consultores e profis-
sionais relacionados ao agronegócio 
brasileiro. O governador exaltou as 
reformas que já foram feitas no Brasil, 
como a trabalhista e o limite dos gastos 
públicos, mas disse que ainda há um 
longo caminho a ser percorrido com as 
reformas tributárias, da previdência e 
política. Segundo suas palavras “Tudo 
isso será decisivo para a inserção do 
Brasil no complicado cenário interna-
cional. Temos o desafio de jogar o jogo 
internacional do século 21”.

Já o presidente da ABAG, Luiz Car-
los Corrêa  Carvalho, que promoveu 
o evento, disse que “Ao mesmo tem-

po em que pesquisas de organismos 
internacionais indicam que a deman-
da mundial por cereais deve crescer 
a metade do crescimento registrado 
nos últimos anos, o agro brasileiro so-
fre grandes mudanças: o 
milho ultrapassará a soja 
em produção, haverá 
uma explosão na produ-
ção sustentável, com o 
avanço da ILPF – Integra-
ção Lavoura-Pecuária-
-Floresta, que atualmen-
te já responde por 11,5 
milhões de hectares”. Por 
isso temos de ter cuida-
do com o agronegócio e 
deveremos nos adaptar 
rapidamente para termos competitivi-
dade mundial.

A palestra inaugural do evento fi-
cou a cargo do jornalista de economia, 

Alberto Sardenberg que bateu muito 
na tecla de que a política e a econo-
mia caminham juntas. “Não é possí-
vel separar política, economia e ética 
porque em um regime dominado pela 

corrupção, o país é eco-
nomicamente deficiente, 
assim não é apenas uma 
questão moral”.

Com isso ele exaltou 
que precisamos mudar 
rapidamente para mais 
uma vez não perdermos 
o bonde da história. O 
Brasil tem grande capa-
cidade de produção e os 
países ao redor do mun-
do estão se enriquecen-

do e cada vez consumindo e exigindo 
mais. No campo da política brasileira 
ele entende que na eleição de 2018, 
precisamos renovar tudo na política, 

16º CONGRESSO BRASILEIRO 

DO AGRONEGÓCIO
Henrique Pátria
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estado de São Paulo
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citando o exemplo da França em que 
Emmanuel Macron, venceu com uma 
agenda de reformas incluindo a traba-
lhista com aumento de jornada, e re-
forma da previdência com o aumento 
da idade mínima para a aposentado-
ria. Todos querem modernidade e um 
novo modelo de vida está surgindo. É 
hora de renovar nossos conceitos.

Já no Painel sobre a Modernização 
Trabalhista que foi intermediado pelo 
jornalista William Waack o ex-ministro 
Almir Pazzianoto falou que houve uma 
quebra de paradigma pois até então 
alterar a CLT era um dos grandes tabus 
da sociedade brasileira. Fica ainda a 
dúvida do que vai valer, pois segundo 
as palavras do ministro a justiça traba-
lhista passa por um profundo movi-
mento de politização que gera gran-
des distorções causando nas empresas 
grande insegurança jurídica. Já para 
o advogado Solon de Almeida Cunha 
“Entendo que a sociedade está madu-
ra para essa mudança, onde predomi-
na a negociação entre empresas e em-
pregados, com maior flexibilidade na 

administração dos conflitos e menor 
interferência do poder Judiciário”, com 
o que estava de acordo o presidente 
da Suzano – Papel e Celulose, Walter 
Schalka, que acrescentou que não é 
possível convivermos com 4 milhões 
de processos trabalhistas em anda-
mento atualmente no Brasil. 

O último painel foi intitulado painel 
Nova Geopolítica foi formatado nos 

moldes do Programa Roda Viva da TV 
Cultura tendo sido moderado pelo 
apresentador do programa, jornalista 
Augusto Nunes. Neste painel a neces-
sidade urgente de uma reforma tri-
butária no Brasil, a revisão da postura 
comercial brasileira perante o mundo, 
a realização de acordos internacionais 
bilaterais uma vez que o Brasil é con-
siderado como o celeiro do mundo e 
todo o dia dá exemplos de competên-
cia e produtividade na produção, mas 
falhas na logística e na colocação de 
seus produtos no exterior foram al-
guns dos assuntos debatidos.

No encerramento do evento o presi-
dente da ABAG chamou a atenção para 
as projeções da OCDE que indicam para 
uma demanda menor das commodities 
agrícolas no período 2017 e 2018. Isto 
indica que temos de ser mais competi-
tivos e abandonar antigas práticas nos 
adaptando para um novo mundo que 
está nascendo com muitas exigências 
e muito controle sobre a qualidade de 
tudo o que se oferece.Painel Roda Viva: Nova geopolítica

Painel: Modernização trabalhista
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A história não é nova. Seja para 
o próprio etanol ou para 
outros produtos. A aludida 
‘guerra’ comercial entre Bra-

sil e Estados Unidos em função do co-
mércio bilateral de etanol, na verdade 
é uma das batalhas, na grande ‘guerra’ 
do comércio internacional. São muitos 
interesses particulares, de segmentos 
econômicos e de governos colocados 
todos na mesma conta, tendo como 
tempero as questões ambientais. To-
dos têm a perder e a ganhar se a recei-
ta não for bem montada.

No capítulo atual, temperado pelo 
modelo Trump de governar (America 

First), qualquer pé de galinha pode 
virar sopa. É o que está acontecendo 
com o caso do etanol. Não é de hoje 
que as importações brasileiras de eta-
nol (quase todo americano) crescem. 

Os números são impressionantes. 
Em 2017, se não houver alterações na 
política de comércio exterior atual (em 
ambos os países), o volume importado 
deve chegar a ser o dobro de 2016. E 
as importações não são sem motivo, já 
que o etanol brasileiro é feito de cana 
de açúcar, produto concorrente do 
etanol na usina. O valor da tonelada do 
açúcar no mercado internacional está, 
em média, 35% maior se comparado a 

2015. Por consequência, as usinas na-
cionais vão direcionar esforços para o 
açúcar e não para o etanol, e função da 
lucratividade. Ou seja, a oferta de eta-
nol é menor do que poderia ser. Vale 
lembrar-se da importância preço do 
câmbio nesta situação. 

Outro ponto que mexe com o 
mercado interno de etanol é a per-
manente variação para cima nos pre-
ços da gasolina (combustível concor-
rente). O Etanol, além de ser parte 
do combustível ‘gasolina’, pois é mis-
turado a ela, também é a alternativa 
para os motoristas de carros que po-
dem usar os dois combustíveis. Ou 

ETANOL BRASILEIRO X 

ETANOL AMERICANO
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O governo brasileiro, apesar de estar em posição mais confortável na disputa, precisa 
refletir bastante antes da imposição de taxas e cotas ao etanol americano, como as 
associações brasileiras do segmento sucroalcooleiro pedem, pois Donald Trump é 
vingativo e pode surpreender.

Christian Frederico da Cunha Bundt*
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seja, decorre aumento no consumo 
de etanol.

Adicionalmente estão os compro-
missos internacionais, estampados no 
recente acordo de Paris, polemizado 
por Donald Trump, durante a COP-21, 
na França. O Brasil se comprometeu a 
elevar a participação de biocombustí-
veis na matriz energética dos atuais 6% 
para 18% até 2030, sendo o aumento 
da oferta de etanol um dos meios.

Essa mistura açúcar, gasolina, câm-
bio e compromissos ambientais, apon-
tam que o consumo de etanol no Brasil 
tende a aumentar. E hoje ele está, em 
parte significativa, dependente dos Es-
tados Unidos, o grande fornecedor ex-
terno de etanol para o Brasil. A notícia 
boa é que o Brasil tem capacidade de 
produzir praticamente todo o etanol 
de que precisa. A ruim é que o açúcar 
anda com bons preços no mercado 
internacional e a única alternativa de 
importação com capacidade de nos 
atender são os americanos. Dê olho 
nesta situação, o governo federal bra-
sileiro lançou recentemente o Renova-
Bio, um programa criado pelo Ministé-
rio de Minas e Energia no final de 2016 
e lançado em 2017, cujo objetivo é ex-
pandir a produção de biocombustíveis 
no Brasil, baseada na previsibilidade, 
na sustentabilidade ambiental, econô-

mica e social e compatível com o cres-
cimento do mercado. É um programa 
alinhado aos compromissos da COP-
21. O RenovaBio ainda não ainda está 
em vigor, pois lhe falta a normatização 
oficial. Uma anotação é importante é a 
inspiração do RenovaBio: justamente 
o programa que alavancou a indústria 
de etanol de milho nos EUA e a tornou 
a maior do mundo no segmento. Mais 
uma vez a letargia governista coloca a 
perigo as contas nacionais.

Na outra ponta está a exportação 
brasileira de etanol para os Estados 
Unidos, hoje questionada a ameaçada 
pelo governo America First. A sobreta-
xa da importação do etanol brasileiro 
para os americanos já não é novidade. 
Essa foi a base para o forte alicerça-
mento da indústria de etanol de milho 
dos Estados Unidos. Foi esse protecio-
nismo e estímulo aos produtores que 
permitiu que a indústria americana de 
etanol se tornasse a maior do mundo. 
Em 2012 e 2014 ela foi bastante pre-
sente. Hoje o segmento é bastante for-
te na economia americana e influencia 
políticas e ações do governo. Pode-se 
aludir que o segmento vê as importa-
ções do etanol brasileiro com ressal-
vas, mas também se preocupa se o go-
verno brasileiro taxar as importações 
do etanol americano, já que vende 

quatro vezes mais biocombustível ao 
Brasil do que os americanos importam 
daqui. Então, o setor não deve fazer 
pressão no seu governo pela sobre-
taxa e, provavelmente, posicione-se 
contra ela.

O governo brasileiro já ‘retaliou’ a 
ameaça do governo americano, pro-
pagandeando que fará uso das mes-
mas burocracias e taxas para o etanol 
americano, no Brasil, que venham a 
ser utilizadas para o etanol brasileiro 
nos Estados Unidos. 

Vale ressaltar ainda, que as questões 
ambientais relacionadas à matriz ener-
gética não devem ganhar importância 
do governo americano, levando em 
consideração as demonstrações que 
não está tão preocupado com os meios 
tradicionais de tratar as questões climá-
ticas, bem demonstrado na não partici-
pação do Acordo de Paris. Também foi 
anunciada recentemente a redução nas 
metas para uso de biocombustíveis em 
2018. E um dos mais afetados é justa-
mente o etanol de cana de açúcar. 

Observando todas essas variáveis, 
acredito que o governo Trump não irá 
taxar o etanol brasileiro. Outro ponto 
que reforça a posição é ver os fundos 
de hedge e outros agentes comerciais 
elevarem as apostas na cana de açú-
car e não no milho. Vale ressaltar que 
as bolsas sempre são boas sinalizado-
ras do rumo da economia.

Por fim, cabe ressaltar que o go-
verno brasileiro, apesar de estar em 
posição mais confortável na disputa, 
precisa refletir bastante antes da im-
posição de taxas e cotas ao etanol 
americano, como as associações bra-
sileiras do segmento sucroalcooleiro 
pedem, pois Donald Trump é vingati-
vo e pode surpreender. 

*Christian Frederico da Cunha Bun-

dt é administrador, professor pesqui-
sador II  da  UEPG e membro do Comi-
tê Macroeconômico do ISAE – Escola 
de Negócios.
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A safra brasileira 2017 acaba 
de ganhar alguns milhões de 
toneladas, com a revisão feita 
pelo IBGE em maio, aumen-

tando sua estimativa para 238 milhões 
de toneladas, 9% maior do que a previ-
são anterior e 29% maior do que a sa-
fra 2016. Por trás dessa marca, há outro 
fato magnífico, e ainda mais estratégi-
co, que é a evolução contínua da nossa 
produtividade. Nos últimos 40 anos, a 
produtividade total dos fatores de pro-

dução na agricultura (terra, insumos, 
mão de obra e capital) cresceu 3,5% ao 
ano¹, o dobro da agricultura dos Esta-
dos Unidos.  

Pesquisa científica, inovação tec-
nológica, difusão técnica, políticas 
de fomento, crédito, estrutura -- tudo 
isso soma para essa conquista. Mas lá 
no rincão, na lida diária, como o pro-
dutor pode se tornar mais e mais efi-
ciente, mantendo-se na dianteira da 
produtividade? E a resposta, vinda de 

diferentes especialistas, aponta mais 
ou menos na mesma direção: é preciso 
disciplina gerencial para descobrir dé-
ficits de eficiência específicos, dentro 
dos sistemas de produção, o tempo 
todo. Uma busca sistemática.

Déficits de eficiência são oportunida-
des de ganho. Representam a diferença 
entre um desempenho atual e uma re-
ferência de resultado melhor. Uma das 
formas de se encontrar essas disparida-
des é comparando dados do próprio 

Dentro de casa, sempre existem déficits de eficiência a se superar – e em geral mais 
fáceis de determinar – o que pode ser um eficaz caminho para se consolidar uma 
cultura de aumento progressivo de produtividade, dentro dos empreendimentos.

Coriolano Xavier*

DÉFICITS DE 

EFICIÊNCIA
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empreendimento. Por exemplo, diferen-
ças de rendimento entre equipamentos 
iguais, índices de uso de materiais ou in-
sumos por diferentes unidades internas, 
desempenho de funcionários ou equi-
pes em uma mesma tarefa (produtivida-
de de tratoristas, tratadores, vendedores 
etc.) e muitas outras comparações.

Existem disparidades que são mais 
fáceis de determinar do que outras, 
pois exigem menos complexidade de 
mensuração. Como é o caso do núme-
ro de quebras de equipamentos, de 
atrasos em fluxos de suprimento, do 
número de acidentes do trabalho (e a 
sua gravidade), da quantidade de pro-
dutos descartados ou rejeitados em 

nome de um padrão, do número de 
embalagens defeituosas e assim por 
diante. Nesses casos, a melhor referên-
cia é sempre zero. Aliás, para qualquer 
tipo de desperdício a referência a ser 
perseguida deve ser zero. 

Muitas vezes, focamos na busca e 
descoberta dos melhores padrões do 
mundo, o que é louvável e deve ser 
feito, pois a economia está globaliza-
da e trabalhamos em um agronegó-
cio com protagonismo internacional.   
Mas vale lembrar que, dentro de casa, 
sempre existem déficits de eficiência a 
se superar – e em geral mais fáceis de 
determinar, o que pode ser um eficaz 
caminho para se consolidar uma cultu-

ra de aumento progressivo de produti-
vidade, dentro dos empreendimentos. 

Paralelamente, é preciso buscar por 
déficits de eficiência externos e mais 
ambiciosos, comparando indicadores 
do seu negócio ao desempenho de 
seus competidores (sejam eles vizi-
nhos ou parceiros de cadeia produtiva) 
e, também, aos melhores indicadores 
da atividade, no mercado internacio-
nal. Afinal, por ser um setor inovador 
e de excelência competitiva, o agro 
brasileiro bem sabe que vantagens 
operacionais ou de modelos de negó-
cio podem ser voláteis e superadas por 
outros atores dinâmicos do mercado, a 
qualquer momento.

Enfim, encontrar novas e melhores 
referências de desempenho sustentá-
vel deve ser um esforço contínuo de 
cada empreendedor do agro, seja um 
produtor ou gestor. Aliás, esse é um 
desafio do setor como um todo. Em 
geral isso não é fácil, pois requer dedi-
cação, bastante informação e sintonia 
fina de gestão. Mas a recompensa vale; 
basta olhar para as conquistas do agro 
brasileiro, nas últimas décadas. E que 
fique o exemplo para as cadeias pro-
dutivas ou empreendedores que ainda 
estão a dever. 

1“Agrotendências 2017”, Wedekin 
Consultores.

*Coriolano Xavier, Vice-Presidente 
de Comunicação do Conselho Cientí-
fico Agro Sustentável (CCAS), Profes-
sor do Núcleo de Estudos do Agrone-
gócio da ESPM.
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FÁBRICA DE CAMINHÕES DAF ENTREGA 

A UNIDADE Nº 2000

A montadora instalada no Brasil desde 2011, com 
unidade industrial instalada na cidade de Ponta Grossa 
–PR, está comunicando que entregou ao mercado bra-
sileiro, através de sua unidade DAF Barigui a sua uni-
dade nº 2000, fabricada em terras brasileiras. No caso 
desta venda, trata-se de um modelo XF105 MY17/18 na 
cor Jamaica Blue. O caminhão foi vendido na versão 6x4 
com motorização 510cv e cabine Super Space. 

www.dafcaminhoes.com.br

NOVA ESTRATÉGIA PARA INCENTIVAR A EXPORTAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais 
de alimentos, destacando-se, como exportador de 
soja (grão e farelo), carnes (aves, bovina e suína), 
açúcar, café e milho. No entanto, apenas cinco gru-
pos de produtos concentram 82% das exportações 
agropecuárias brasileiras, que chegaram a US$ 71,5 
bilhões em 2016. 

O setor agrícola representa, aproximadamente, 
40% das exportações totais do país e cerca de 7% 
de participação no mercado mundial de produtos 
agropecuários. O grande desafio do governo na 
área agrícola é elevar esse índice para 10%.

O caminho para definir a nova estratégia se-
gundo comunicado publicado, no Diário Oficial da 
União, em 27 de julho, terá contribuição dos setores 

público e privado para elaborar proposta de acesso a mercados, negociações não tarifárias e promoção 
dos produtos do agro brasileiro. 

A estratégia que está sendo desenvolvida pelo governo, através do Ministério da Agricultura, tam-
bém deverá incentivar a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros consolidando a ima-
gem do país como exportador de produtos de alta qualidade, inclusive ambiental, com base nos índices 
obtidos por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

imprensa@agricultura.gov.br
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PROJETO VAI CAPACITAR PRODUTOR DE CANA 

Um novo projeto que recebeu o título de Muda 
Cana será lançado pela Orplana – Organização 
dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul 
do Brasil durante a realização da Fenasucro e será 
destinado a trazer mais prosperidade para os pro-
dutores de cana de açúcar. 

O Muda Cana vai oferecer suporte ao produtor de cana para lidar com seus principais desafios: ges-
tão eficaz e integrada e ter um negócio lucrativo, competitivo e sustentável. Tudo isso com o intuito de 
garantir a visão de agricultura do futuro: sustentável, eficaz e moderna. A expectativa inicial é que 3.300 
produtores participem do Programa MUDA CANA.

O projeto funcionará como uma “faculdade” para o produtor de cana, ao oferecer disciplinas sobre 
técnicas de práticas agrícolas, de riscos na parte comercial, o que é a precificação e a metodologia do 
CONSECANA, como comprar bem, gerir suprimentos, melhorar os indicadores de produtividade, co-
nhecer a legislação trabalhista, ambiental e tributária. Algumas das disciplinas serão escolhidas pelo 
produtor, outras são obrigatórias.

www.orplana.com.br

SUCESSÃO NAS EMPRESAS SERÁ TEMA DO LIDE 

O assunto sucessão nas empresas quase sempre pega des-
prevenidos os empresários principalmente de empresas ou 
agriculturas familiares. Pois o Lide – Grupo de Lideres Empre-
sariais, vai aprofundar-se no assunto no próximo 6º Fórum Na-
cional de Agronegócios que vai acontecer em 30 de setembro, 
no hotel Royal Palm Plaza, em Campinas (SP). Este tema  “Sucessão” será o tema central da abertura 
e dos principais painéis do evento que contará com as presenças do CEO do LIDE, Gustavo Ene, e do 
embaixador especial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura para o Coo-
perativismo, ex-ministro da Agricultura e presidente do LIDE Agronegócios, Roberto Rodrigues. 

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais que tem como chairman o ex-ministro da Indústria e Co-
mércio Exterior Luiz Fernando Furlan, é uma organização de caráter privado, que reúne empresá-
rios em 16 países e quatro continentes. Atualmente tem 1.700 empresas filiadas (com as unidades 
nacionais e internacionais), que representam 52% do PIB privado brasileiro. O objetivo do Grupo é 
difundir e fortalecer os princípios éticos de governança corporativa no Brasil e no exterior, promover 
e incentivar as relações empresariais e sensibilizar o apoio privado para educação, sustentabilidade e 
programas comunitários. Para isso, são realizados inúmeros eventos ao longo do ano, promovendo a 
integração entre empresas, organizações, entidades privadas e representantes do poder público, por 
meio de debates, seminários e fóruns de negócios.

www.lideglobal.com
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ANUNCIANTES

AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES

A Grips Marketing e Negócios, editora das revistas Siderurgia Brasil, Agrimotor e Anuário Bra-

sileiro da Siderurgia, está ampliando seu raio de atuação e incorporando novas parcerias nas áreas:

• Advocacia: Negociações e Cobranças, Contratos (pessoa física e jurídica), Direito Civil e Consu-
midor, Direito de Família e Sucessões. 

• RH: Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Coaching, Constelação Pessoal e Empresarial. 
• Gestão Empresarial: Planejamento Estratégico, Formação e Treinamento ou Retreinamento de 

equipe de vendas, Controle de Custos.  
• Consultoria para entidades empresariais

Consulte-nos: - telefone: 11 3811-8822 
                   - email: grips@grips.com.br  

Açotubo Indústria e Comércio Ltda.  ............................................................................................................17 

APAE de Sertãozinho   ...................................................................................................................................29 

Cosmos Metalúrgica Ltda.   .............................................................................................................................9

Fenasucro & Agrocana 2017  ................................................................................................................4a capa

Fundação Abrinq  ..........................................................................................................................................31 

Grips Editora  .........................................................................................................................................3a capa

Gripsworking  ........................................................................................................................................2a capa

Hydraforce  .....................................................................................................................................................21

Kashima Com., Imp. e Exp. de Auto Peças Ltda.   .........................................................................................23

LMyla Confecções Ltda.   ...............................................................................................................................25 

Metalúrgica Golin S.A.   .................................................................................................................................15

Verpec Ind. e Com. de Peças Eireli   ..............................................................................................................11
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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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