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Seja bem vinda 
a primavera!

AAo lado e coladinho à entrada da Prima-
vera de 2020 está chegando a nova Re-
vista Agrimotor. Após um longo período 
sabático, estamos de volta com o vigor 
renovado e uma vontade enorme de fa-
zer a diferença e de trazer para as nossas 
páginas os assuntos do dia a dia do Agro-
negócio.

Começamos de forma auspiciosa com 
uma entrevista absolutamente exclusiva 
com um dos pilares do Agronegócio bra-
sileiro, que é o Prof. Dr. Roberto Rodrigues, 
simplesmente ex-ministro da Agricultura 
(2003 - 2006) e coordenador do Centro de 
Agronegócios da Fundação Getúlio Var-
gas, o FGVAGRO. 

Não foi fácil abrir um espaço na atribula-
da agenda desse ilustre entrevistado, pois 
todo mundo que transita no setor sabe 
quanto ele é querido e requisitado para 
todo tipo de eventos, de pronunciamen-
tos e de reuniões nacionais e internacio-
nais. Pois bem, além de manifestar o seu 
ponto de vista e de pintar o retrato exato 
do que está acontecendo e do que ainda 
vai acontecer na área, o Dr. Roberto deu 
uma verdadeira aula do que o Brasil pre-
cisa fazer para alcançar definitivamente 
a posição de campeão da segurança ali-
mentar no mundo.

Mas não paramos por aí. Nesta edição, 
trazemos um artigo muito importante e 
específico sobre custos de manutenção 
de colhedeiras, assinado por outro que-
rido amigo da Revista Agrimotor, o Eng. 
Angelo Banchi, consultor de sistemas de 
Piracicaba/SP. Além dele, o respeitado 
articulista José Luiz Tejon, que sempre 
marcou presença em nossas páginas no 

HENRIQUE ISLIKER PÁTRIA 

EDITOR RESPONSÁVEL
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passado, também retorna nesta nova Agri-
motor, falando sobre o candente tema da 
sustentabilidade. E não deixe de ler aqui 
também os outros conteúdos desta edi-
ção, em especial as reportagens sobre ir-
rigação, impostos e o papel da telemetria 
no Agronegócio. 

E é assim, agora no formato digital – 
mais ágil e ao alcance de um clique em 
seu computador, notebook, celular ou ta-
blet –, que a Revista Agrimotor volta a en-
contrar, com muita alegria, o seu público 
querido. 

Interaja com a gente, e deixe-nos co-
nhecer suas opiniões, por meio de co-
mentários, sugestões, críticas e elogios 
também, por que não?! Acredite, cada 
um de vocês representa a razão da nossa 
existência. Portanto, sinta-se em casa – 
ou, melhor, no campo – para falar sem-
pre com a gente!

Um abraço do tamanho do Agronegócio 
brasileiro e boa leitura a todos!

EXPEDIENTE
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S

O Brasil tem tudo para se tornar o campeão mundial do 
Agronegócio. Mas, para isso, tem que provar a que vem, e, 

claro, fazer muita lição de casa.

Marcus Frediani

A caminho 
do título

Safras gigantescas, recorrentes recordes 
de produção, crescimento mesmo em 
tempos de pandemia... Tudo isso junto – e 
mais uma série de outras coisas – torna o 
Agronegócio brasileiro o “candidato natu-
ral” a ocupar o pódio do mais importante 
produtor mundial de alimento com toda a 
segurança alimentar necessária. Entretan-
to, para ganhar essa medalha de ouro, te-
mos ainda que vencer muitos obstáculos, 
alguns dos mais importantes deles, para-
doxalmente, muito mais criados por nós 
mesmos do que por fatores externos. 

Exemplos disso? Bem, salvo algum “ine-
ditismo” temporal, todos são amplamen-
te conhecidos por aqueles que trabalham 
e vivem do setor agro, e se traduzem em 
necessidades emergenciais, tais como eli-

minação dos gargalos de nossa infraestru-
tura; a promoção da segurança jurídica em 
níveis exponenciais para atrair os investido-
res; reforçar as pesquisas e valorizar urgen-
temente a Ciência e modernizar seus cen-
tros de desenvolvimento, devolvendo-lhes 
condições de trabalho e aporte de recursos; 
e, ainda, estimular e difundir, de verdade, o 
acesso à tecnologia e à conectividade aos 
produtores de todos os distantes rincões 
de nosso país, incluindo os mais distantes.

“Não há segredo: é ‘só’ tudo isso!” comen-
ta muito bem humorado, mas com otimis-
mo e precisão cirúrgica, um dos maiores 
especialistas brasileiros no Agronegócio, o 
ex-ministro da Agricultura e coordenador 
do Centro de Agronegócios da Fundação 
Getúlio Vargas, o FGVAGRO, Roberto Rodri-
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gues. Confira, a seguir, a entrevista que ele 
gentilmente concedeu à reportagem da 
Revista Agrimotor, em meio a inúmeros 
compromissos de sua atribulada agenda.

Revista Agrimotor: Dr. Roberto, ine-
gavelmente o Brasil tem hoje um papel 
fundamental da segurança alimentar 
no planeta. Mas o que falta para con-
quistarmos definitivamente o título de 
“campeões mundiais” nesse ranking?

Roberto Rodrigues: Bem, temos todo 
o potencial para fazer isso. Mas é preciso 
vencermos alguns obstáculos antes. E 
creio que o principal deles é a falta de 
uma consciência nacional em relação a 
esse assunto. Não existe uma clareza des-
se papel por parte da sociedade brasileira 
e, por consequência, por parte de nosso 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Enfim, 
o Estado brasileiro ainda não se conven-
ceu de seu papel central nas reuniões do 
plenário global. E como ele não se con-

venceu, não temos uma estratégia para 
atingir tal objetivo.

Quais são os principais obstáculos para 
o estabelecimento dessa estratégia?

São vários. A primeira questão é a ques-
tão de logística e infraestrutura. Não adian-
ta ser competitivo na fazenda se o produto 
perde competitividade até chegar ao seu 
destino. Felizmente nós temos hoje um 
ministro de Infraestrutura, o Tarcísio de 
Freitas, que tem uma visão muita clara e 
objetiva sobre isso, e vem avançando no 
tema, tecendo soluções quase silenciosa-
mente, construindo estradas com a ajuda 
do Exército brasileiro, por exemplo. Então, 
temos um projeto andando, e que, em cin-
co anos, deverá mudar o cenário brasileiro. 

Mas o problema é que nós ficamos 30 
anos parados, não é mesmo?

Pois é. Até os anos 1970-1980, o Brasil ti-
nha uma agricultura costeira, tudo ficava 

É preciso fazer acordos bilaterais, 
multilaterais para abrir novos mercados 
além de consolidar os mercados que já 

temos. E isso implica um vigoroso 
trabalho de diplomacia.
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a 500 quilômetros do mar, até porque os 
principais centros urbanos de consumo 
também ficavam muito próximos do lito-
ral. Tanto para exportar quanto para con-
sumo interno, a pressão era muito cos-
teira. Só que “de repente” descobrimos o 
Cerrado, e a agricultura “voou” para lá com 
uma competência fora do comum, com a 
ajuda de empresários brilhantes, de tec-
nologias bastante consistentes geradas 
nas universidades. Só que, infelizmente, 
as estradas não foram para lá, nem as fer-
rovias e nem os armazéns. Então, a infra-
estrutura não foi, e isso demorou décadas 
para ser percebido. Mas, agora, finalmen-
te isso está acontecendo.

Mas dá para pensar em só o governo 
fazendo isso? 

Claro que não. E esse é o gargalo cen-
tral: o governo não tem condições de fa-
zer tudo o que tem que ser feito. Então, 
é essencial que haja uma parceria públi-
co-privada, inclusive com investidores de 
fora do Brasil que têm interesse, que que-
rem vir para cá. Mas, para que venham de 
fato, aportando volumes significativos de 
recursos, eles querem segurança jurídica 
do investimento feito, a fim de que haja 
uma clareza quanto ao retorno do inves-
timento. E isso passa, necessariamente, 
pelas reformas que nós estamos sempre 
tateando. Sim, fizemos duas importantís-
simas, a Trabalhista e a da Previdenciária, 

mas falta a Tributária, que tem um cará-
ter essencial para a tomada das decisões 
de investimento, bem como a redução da 
burocracia.

E como o senhor analisa a questão do 
mercado?

Esse é outro ponto de importância fun-
damental sobre o qual temos que nos 
debruçar. Nas últimas três ou quatro dé-
cadas, o agronegócio brasileiro cresceu 
espetacularmente graças a três fatores in-
ternos e um externo. Os três internos fo-
ram tecnologia, terra disponível e o traba-
lho de gente jovem e competente, vetores 
que contribuíram para o aumento da nos-
sa produtividade. E o externo foi o mer-
cado global, que cresceu, principalmente 
nos emergentes, trazendo o aumento da 
demanda a reboque. Mas, agora, é preciso 
fazer acordos bilaterais, multilaterais para 
abrir novos mercados além de consolidar 
os mercados que já temos. E isso implica 
um vigoroso trabalho de diplomacia. Um 
papel que cabe ao Itamaraty, ao Ministério 
de Indústria e Comércio, ao do Comércio 
Exterior e ao da Agricultura. Trata-se de 
um trabalho duríssimo, permanente, não 
é uma coisa que você faça um roadshow 
e acaba. É um negócio que não para nun-
ca. E, infelizmente, o principal acordo que 
tínhamos em vista, entre o Mercosul e a 
União Europeia, está começando a fazer 
água por certa incompetência em nossa 
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comunicação e, também, na área diplo-
mática. Não podemos nos fechar para 
nenhum país, ou privilegiar apenas um: 
comércio é uma coisa que tem que ser 
bom para todo mundo. Somos um país 
muito grande para escolher mercado. 
Temos que estar disponíveis para todo 
mundo que queira comprar aqui. Então, 
como a China é nosso grande mercado, 
temos que cultivá-lo com cada vez mais 
atenção. Além disso, temos que olhar o 
mercado no Oriente Médio, os mercados 
árabes, a Índia e os outros países asiáticos, 
como a Indonésia, a Malásia e as Filipinas. 
Enfim, é preciso buscar mercados sem, é 
claro, perder de vista o fato de que os pa-
íses desenvolvidos, como os da América 

do Norte e os da União Europeia, também 
são gigantescos em termos de oportuni-
dades. Assim, temos que olhar todos eles 
com uma ambição diplomática muito 
maior e mais ativa do que estamos fazen-
do atualmente.

O senhor considera a atual política de 
apoio à agricultura brasileira adequada?

Bem, esse é outro tema de grande rele-
vância, no qual a Tereza Cristina, que é uma 
competentíssima ministra da Agricultu-
ra, está trabalhando com muita atenção 
atualmente, visando à montagem de um 
tripé fundamental, composto pelo Segu-
ro Rural, pelo Crédito Rural e pelos Preços 
de Garantia. No que diz respeito ao Seguro 
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Rural, acho importante abrir um parênte-
ses para ajudar a opinião pública a enten-
der esse processo. É o seguinte, a Europa 
passou fome durante a 2ª Guerra. Quando 
o conflito terminou, os países europeus de-
cidiram que nunca mais passariam fome e, 
criaram a chamada PAC, Política Agrícola 
Comunitária, baseada em subsídios, pro-
teção e seguro. E por que essa política foi 
criada? Porque a segurança alimentar foi, é 
e sempre será um fator central para a união 
das nações, o que explica também a razão 
pela qual a PAC, mais tarde, acabou redun-
dando na criação da Comunidade Econô-
mica Europeia, hoje União Europeia. A se-
gurança alimentar para a população é uma 
questão absolutamente central em qual-
quer país do mundo. Por quê? Bem, por-
que um homem com fome é um homem 
bravo. Mas um homem com um filho com 
fome é um revolucionário. 

O que implica dizer, então, que a fome 
é um fator de desestabilização política e 
de problemas com relação à paz, não é 
mesmo?

Exatamente. Daí a preocupação dos go-
vernos em fazer da segurança alimentar 
argumento fundamental para garantir 
sua própria sobrevivência, sua própria es-
tabilidade e segurança enquanto governo. 
Dessa forma, a criação de políticas agrí-
colas funciona também para estabilizar a 
renda do produtor rural, para que ele pos-
sa garantir a segurança alimentar para a 
população urbana, para a efetiva defesa 
da agricultura, e não porque o agricultor é 
“bonitinho”. Ou seja, é porque ele é a única 
garantia de abastecimento da população 
urbana, para, com isso, dar estabilidade 
política ao país. E esse conceito ainda não 
é claro entre nós. Aqui, quando se anuncia 
um plano de safra maior, ou melhor, logo 
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vem uma notícia assim: “a agricultura ga-
nha tantos milhões”. Não ganha nada. 
Quem ganha é a saúde urbana, porque 
vai haver garantia de abastecimento. Esse 
conceito é o que nos falta para que haja 
a consciência coletiva da importância da 
agricultura enquanto fator gerador da es-
tabilidade social e política do Brasil. 

Contudo, essa percepção deve ter 
mudando um pouco em função da 
pandemia do novo corona vírus. 

Sem dúvida. Com a COVID-19 obser-
vamos um upgrade nessa preocupação, 
porque as pessoas se deram conta de que 
podem ficar sem comprar sapato, sem 
comprar automóvel, sem comprar televi-
são, mas não podem ficar sem comprar 
comida. E se deram conta também que 
a agricultura brasileira não parou nem 
um dia, e nem pode parar. A agricultura 
é uma atividade impulsionada por forças 
externas da natureza. No Brasil e no mun-
do todo, o produtor rural é um sócio da 
natureza. Ele age em função dela. E se a 
natureza evolui a cada dia, a cada semana, 
e a cada mês, o agricultor não pode parar. 
Por conta desse compromisso, a socie-
dade brasileira se deu conta também de 
que não faltou nada em supermercado 
nenhum, não houve desabastecimento. 
E mais: o Brasil foi um dos poucos países 
do mundo que aumentou as exportações 
agrícolas durante a pandemia. Isso mos-

trou, mais uma vez, a importância da agri-
cultura para o brasileiro e para o mundo 
inteiro. Hoje, mais de 1,2 bilhão de pessoas 
comem o que o Brasil produz. E para que 
esse número de gente aumente ainda 
mais, precisamos de uma política públi-
ca com estratégia lastreada no tripé que 
mencionei aí atrás: Seguro Rural, Crédito 
Rural e Preços de Garantia. 

Atingir esse estágio, com certeza é 
algo possível. Entretanto, ainda parece 
um sonho, porque os pilares desse tripé 
ainda parecem não estar “fincados” no 
solo com a solidez necessária.

Pois é, existe uma interdependência 
entre esses três pilares, para que isso seja 
possível. Eles têm que interagir em cadeia 
para gerar algo essencial: a tranquilidade 
no Agronegócio. Por causa disso, embora 
não eu não tenha sido o “inventor” dele, 
foi que a primeira coisa que fiz como mi-
nistro da Agricultura foi criar o Seguro 
Rural com essa visão. Só que o governo 
nunca fez a parte dele de colocar recurso 
orçamentário no seguro para que ele fos-
se cumprido. Agora não, a Tereza Cristi-
na conseguiu mais do que dobrar o valor 
dele. Ainda é pouco, mas foi um salto mui-
to importante. Mas tenho certeza de que 
algum dia todo mundo terá Seguro Rural 
para ter o Crédito Rural, uma vez que, aí, 
conseguiremos estabelecer um ambien-
te de segurança ideal, no qual qualquer 
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banco vai se sentir tranquilo para ofere-
cer crédito ao produtor rural. Mas tem 
uma coisa: o seguro só será oferecido para 
quem usar tecnologia sustentável. Quem 
não fizer isso, não vai poder obtê-lo. Em 
outras palavras, a tecnologia é que vai dar 
sustentação a um Seguro Rural consisten-
te, que, por sua vez, vai dar segurança aos 
bancos e às outras forças do mercado na 
área do crédito. E tudo isso, acoplado a um 
programa de Preços de Garantia, criará o 
ambiente de estabilidade perfeito para o 
Agronegócio no Brasil. 

Então, na sua leitura, o acesso e, efeti-
vamente, o uso da tecnologia, inegavel-
mente, deverá ser uma espécie de “quar-
to pilar” dessa auspiciosa plataforma. 

Até porque vivemos hoje um momento 
muito especial, que é o advento da Agri-
cultura 4.0. 

Sem a menor dúvida. Esse novo modelo 
já está na nossa porta. Mas, para isso, te-
mos que fazer investimentos maciços em 
Tecnologia, para urgentemente reverter 
situações lastimáveis vivenciadas por al-
guns dos mais renomados centros de de-
senvolvimento agrícola espalhados pelo 
país, que hoje se encontram sem recursos, 
sofrendo cortes orçamentários e pagando 
salários equilibrados em relação a outras 
atividades para seus pesquisadores. Esta-
mos perdendo cientistas, perdendo cabe-
ças porque a Ciência não é tratada no país 
com o valor que lhe é devido. E ninguém 
pode pensar o futuro sem Ciência. A com-
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petitividade só se dá com a Ciência, com 
a Tecnologia e com a informação adequa-
da. Então, de novo, vejo a Tereza Cristina. 
Eu entendo as dificuldades do governo 
com o orçamento decrescente em fun-
ção da pandemia, situação que o obriga 
a fazer opções entre as quais a Saúde, a 
Educação e a Segurança ocupam papéis 
centrais. Mas, repito: sem ciência não há 
futuro. E o mais grave é que isso contrasta 
muito com o que vemos por aí, nos cha-
mados países desenvolvidos, incluindo o 
que se vê na área técnica. 

Como assim?
Por exemplo, hoje você vai a uma univer-

sidade de Agronomia nos Estados Unidos 
e vê que tem gente lá trabalhando com a 
NASA, já em ritmo de Agricultura 5.0. Ou 
seja, o parceiro deles hoje não é tanto o 
engenheiro de campo, mas o engenheiro 
espacial. Qualquer universidade científica 
importante está ligada na área espacial, na 
área de satélite, de comunicação, de co-
nectividade. E enquanto isso, aqui no Bra-
sil, a gente ainda encontra dificuldades de 
conectividade por telefonia móvel entre 
São Paulo e Campinas. Então, como você 
vai pensar num processo de conectivida-
de como tem que ser feito na agricultura, 
com drones voando o tempo inteiro sobre 
as plantações e entre os rebanhos de bois 
e vacas, se nem as coisas básicas você con-
segue resolver? De que adianta ter uma 

colheitadeira com cinco computadores de 
bordo, se você não tem uma torre para le-
var as informações que eles registram para 
uma subestação? Toda essa estrutura tec-
nológica demanda muito investimento. 
Hoje, o setor privado está fazendo o papel 
que o Estado não consegue fazer. Temos, 
por exemplo, uma instituição chamada Co-
nectar Agro que já tem mais de 5 milhões 
de hectares conectados à sua plataforma, 
desempenhando esse papel que deveria 
ser da competência do Estado. Essa é a si-
tuação atual sobre a qual precisamos nos 
debruçar para encontrar soluções. E com 
muita urgência.

Com certeza. Além disso, outra ques-
tão urgente que precisamos resolver é 
a da onda de neoprotecionismo global 
no que tange aos controles sanitários, 
que vem se evidenciando de maneira 
mais eloquente nestes tempos de CO-
VID-19, bem como em função de severas 
críticas que o Brasil vem recebendo no 
mundo todo em função de sua política 
ambiental, considerada “preocupante” 
e “ineficiente” pela maciça maioria des-
ses críticos. De que forma isso pode nos 
prejudicar e “queimar” a imagem do 
Agronegócio brasileiro lá fora?

“Bem, o que ficou evidente nessa his-
tória é que nem a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) está preparada sequer 
para “prever” uma pandemia” que dirá 
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“combater”. Então, imagino que a régua 
da questão sanitária vai ter que subir, sim, 
no mundo inteiro. E nós estamos bem 
nessa régua. Temos uma boa estrutura 
sanitária. Mas, claro, é preciso melhorar-
mos ainda mais, sempre melhorar. Já no 
que tange à nossa imagem, claramente 
estamos vendo um problema de comu-
nicação inadequada. É verdade: tivemos 
um aumento de desmatamento ilegal na 
Amazônia, não tem como esconder, é ób-
vio, todo mundo sabe. Tivemos problemas 
enormes com incêndios, e não adianta 
dizer que foi por causa do clima seco – a 
razão não importa. O fato é que, num cur-
to período de tempo, tivemos mais des-
matamento ilegal e mais incêndios do 
que a média que poderia ser considerada 
“normal”. E isso é um argumento ótimo 
para o concorrente que quer tirar o Brasil 
da parada. Veja essa ação nossa agora na 
pandemia exportando mais que outros 
países do mundo assustou o concorrente. 
Por enquanto não aconteceu nada 
concreto ainda, mas, certamente, vai 
acontecer. Creio que a questão ambien-
tal hoje não é mais uma onda, mas, sim, 
algo que veio para ficar. Por quê? Porque 
está na cabeça da juventude. A juventude 
no mundo inteiro quer defender o meio 
ambiente. 

Mas será que ela sabe o que é, exata-
mente, “defender o meio ambiente”?

Ela não sabe direito o que é isso aí, não 
entende direito, faz uma confusão danada 
com as coisas, mas a questão ambiental é 
um tema presente na juventude. E, por-
tanto, vai ficar “na moda” por mais 50 anos, 
tempo em que essa juventude vai mandar 
no mundo. Então, no final das contas, não 
importa muito elucubrar se os jovens sa-
bem ou não o que é defender o meio am-
biente. Em função disso também, não há 
como fingir que essa questão não é central: 
a “perna” da sustentabilidade veio para fi-
car, e temos que olhá-la muito bem. Temos 
que reconhecer que temos desmatamen-
to ilegal, queimadas que provocam gran-
des incêndios, invasão de terras, contratos 
não cumpridos e, infelizmente, muita gen-
te mal-intencionada fazendo isso por aqui. 
E, a partir daí, combater com seriedade e 
vigor todos esses problemas, a fim de aca-
bar com eles. É claro como água: o Agro-
negócio brasileiro é legalista por definição. 
É só comunicar isso com clareza, não tem 
como tapar o sol com a peneira. Mas temos 
que mostrar isso por meio de atos, porque 
não adianta só ficar dizendo que temos a 
estrutura mais sustentável do mundo etc. 
e tal, porque isso dá munição para nossos 
concorrentes nos atacarem. A tomada de 
atitudes como essas, certamente nos au-
xiliará sobremaneira a criar uma estraté-
gia articulada, a fim de que o Brasil passe a 
ocupar, merecidamente, a sua posição de 
campeão mundial do Agronegócio.
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AA pandemia trouxe muitas transformações 
tecnológicas e comportamentais para o 
mercado global. O que esperávamos que 
acontecesse em meses ou alguns anos 
precisou ser adiantado rapidamente, em 
função da mudança brusca que sofremos. 

Essa aceleração digital está sendo ex-
tremamente importante para o mercado 
de tecnologia em transporte de cargas e 
logística, não só no Brasil, mas no mundo 
todo. No caso da gestão de frotas, creio for-
temente que a tendência, no transporte, é 
usar a telemetria para se tornar mais com-
petitivo; só sobreviverão os que forem mais 
eficientes e competitivos, ou seja, quem re-
almente criar soluções para resolver as do-
res dos clientes nesse novo mundo e tam-

Os clientes precisam de informações e, mais ainda, ferramentas 
de decisão. No caso da telemetria, os veículos trazem um 

volume imenso de dados.  

Alexandre Fagundes*

bém quem pensar em reduzir impactos 
das operações no meio ambiente. 

Dados 
Hoje em dia estamos imersos em um 

mar de dados. O que os clientes precisam, 
no entanto, são informações e, mais ain-
da, ferramentas de decisão. No caso da te-
lemetria, os veículos trazem um volume 
imenso de dados e o desafio da telemetria 
é ser essa ponte que transforma os dados 
em informações e, a partir destas, criar fer-
ramentas de gestão. 

Ao mesmo tempo, a evolução exponen-
cial das soluções de imagem e vídeo com 
inteligência artificial traz uma nova dimen-
são de informações para um grande avan-

Como a telemetria 
vai conectar o mundo 

após a pandemia?
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ço. Por enquanto, o foco é na segurança 
com soluções de monitoramento, como 
fadiga e distração do motorista, e da estra-
da, como distância de segmento e proxi-
midade de veículos. 

Mas já há iniciativas para analisar os pas-
sageiros dos veículos (uso de máscaras e 
distanciamento social), identificação do 
motorista e passageiro (biometria facial), e, 
no futuro, vejo que as imagens permitirão 
a confirmação de visitas a clientes, alturas 
de pontes, condições das estradas, ou seja, 
muitas novidades estão se aproximando 
com uma velocidade incrível. 

Com a entrada do 5G, aumentará ain-
da mais a capacidade de transmissão de 
dados e a Internet das Coisas (IoT) abrirão 
possibilidades de integrar muitos senso-
res. Assim, a telemetria pode ser o canal 
para enviar esses dados para os clientes. 

Agronegócios 
É claro que a tecnologia beneficia todos 

os segmentos; sem ela, nesse momento, a 
vida teria sido bem difícil. Porém, vemos 
que algumas áreas se beneficiarão mais 
do mundo pós-pandemia. É o caso do se-
tor de delivery e entregas rápidas e loca-
ção de veículos on demand. 

O agronegócio também foi muito be-
neficiado, tanto que o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) prevê alta 
de 2,5% no PIB do setor agropecuário, em 
2020. Inclusive, o setor vem investindo pe-
sado em IoT e já está usando soluções para 
a rastreabilidade de todos os processos, 
desde o plantio, colheita, transporte e 
produção dos produtos finais. 

Por outro lado, infelizmente, a estrutu-
ra de telecomunicações na América Lati-
na ainda é deficitária, mas o 5G e as novas 
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tecnologias abrirão espaço para cobrir esse 
hiato e atender operações, mesmo em áre-
as remotas. 

Transporte de cargas 
No mundo pós-pandemia, o foco em 

coibir o roubo não é mais o diferencial, na 
gestão de frotas, tanto no Brasil, como em 
qualquer outro país. 

As empresas querem ser mais eficientes 
que seus concorrentes, ou seja, precisam 
ter certeza de que estão usando os veícu-
los corretos para a operação, que motoris-
tas estão operando da forma mais eficiente 
possível, planejar o uso da frota para redu-
zir gastos desnecessários e o uso da mão 
de obra para reduzir custos de horas extras 
e contratações desnecessárias, além de re-
duzir a exposição dos funcionários ao risco. 

A tolerância quanto à exposição ao risco 
de acidentes não é mais possível. Isso por-
que comportamentos de riscos nos con-
dutores, para agilizar a logística, como era 
feito no passado, custa muito caro e, quem 
segue por esse caminho, não sobreviverá 
no mercado. 

Por outro lado, sobrevive quem planeja 
bem, monitora operação de forma eficien-
te e promove funcionários que trazem os 
melhores resultados. Ainda assim, é neces-
sário revisar constantemente estratégias, 
buscando sempre novas tecnologias e me-
lhorando processos para obter melhores 
resultados. 

Lado positivo 
Com toda essa lição trazida pela pande-

mia, as empresas que valorizarem a teleme-
tria, se tornarão mais competitivas. Como o 
mercado tende a se reestruturar drastica-
mente, muitas empresas desaparecerão, o 
que trará oportunidades. 

Modelos de negócios irão desaparecer 
e novos surgirão; tudo o que entendemos 
como a “forma correta” de prestar serviços, 
deve ser questionada e revisada. Isso quer 
dizer que faremos novas perguntas, como: 
será que preciso ter frota própria ou tercei-
rizar? Comprar veículos ou alugar? Muitos 
caminhões ou poucos grandes, entre ou-
tros questionamentos. 

O importante, no final das contas, é ex-
trair as melhores lições desse primeiro se-
mestre de 2020, que foi o mais intenso das 
últimas décadas, e enxergar a tecnologia 
com positividade, afinal a telemetria está aí 
para apoiar iniciativas inovadoras, medindo 
e indicando caminhos a serem seguidos 
nos próximos anos. 

*Alexandre Fagundes é Ge-
rente de Produtos e Marke-
ting da MiX Telematics Brasil. 
Está na empresa desde 2014, 
com formação em Engenha-
ria Elétrica e ampla experiência profissional 
em vendas em grandes contas de tecnolo-
gia além da gestão de produtos e marketing. 
Email: alexandre.fagundes@mixtelematics.com. 
Site: www.mixtelematics.com.br 
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A tados, poderá acarretar perdas financeiras 
significativas. 

O custo dos equipamentos é composto 
por duas parcelas, fixa e variável, sendo que 
somente é possível reduzir custo nas parce-
las variáveis. Dentre os custos variáveis, estão 
o consumo de combustível, o lubrificante e 
o custo com reparos e manutenção (CRM), 
sendo que esse último representa 30% do 
custo global do equipamento. Com isso, é 
razoável aplicar esforços para trabalhar de 
maneira correta, visando mitigá-lo. A Figu-
ra 1 apresenta o fluxograma dos custos que 
compõem o CRM. 

Segundo Banchi et al. (2009), o CRM 
é composto pelo custo com peças pró-
prias, mão de obra própria e serviços 
realizados por terceiros, como apresen-

Através da base de dados de 10 unidades sucroalcooleiras 
da região centro-sul, a Assiste Engenharia de Softwares 

Técnicos estudou a curva de CRM de vários 
equipamentos e apresenta aqui seus resultados.

Ângelo D. Banchi, José Roberto Lopes e Antonio Beraldo Neto

A agricultura brasileira tem-se desenvolvido 
em processo acelerado nas últimas décadas 
e, em específico, na cultura da cana-de-açú-
car, que, segundo a Conab (2020), na safra 
2019/2020, foi produzido em torno de 642 mi-
lhões de toneladas. Nesse meio, a utilização 
de máquinas é essencial para o aumento das 
áreas cultivadas, principalmente no processo 
de colheita, que atinge o patamar de 89,1% 
de mecanização no Brasil, e 97,1% na região 
centro-sul do país (CONAB, 2020).

Seu custo, contudo, é expressivo, consti-
tuindo-se em uma parcela significativa, a 
qual, por si só, induz a necessidade de ges-
tão técnica e econômica do equipamento 
de colheita. Para o sucesso técnico e econô-
mico da operação, é necessária a otimiza-
ção de vários processos que, se não respei-
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tado no fluxograma da Figura 1. Ten-
do em vista a representatividade do 
CRM no custo global das colhedoras, 
é importante entender corretamente 
como se faz o cálculo desse indicador. 
A Equação 2 fornece os parâmetros 
para o cálculo do CRM.

O cálculo das despesas com reparo e 
manutenção (DRM) se deu através da 
Equação 1:
DRM = (DPP + DMOP + DPT + DMOT + RP + RMO)     

Equação 1

Após o cálculo do DRM, é possível 
calcular o CRM com a Equação 2:

CRM = DRM / PT                Equação 2

Onde:
DRM = Despesas com reparo e manu-
tenção, R$.
DPP = Despesas com peças próprias, R$.
DMOP = Despesas com mãos de obra, R$.
DPT = Despesas com peças de terceiros, R$.
DMOT = Despesas mão de obra de ter-
ceiros, R$.
RP = Rateio com peças, R$.
RMO = Rateio com mão de obra, R$.
CRM = Custo com reparo e manutenção, 
R$/h.
PT = Período trabalhado do equipamento 
em análise, h.

Figura 1- Fluxograma do Custo com 
Reparo e Manutenção

Figura 2 - Distribuição do CRM 
em percentual

Figura 3 - Curva do CRM Acumulado (R$) 
em função da vida

Figura 4 - Projeção do CRM (R$/h) em 
função da vida dos equipamentos
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Ao estudar cada uma das parcelas, foi 
possível verificar a representação de cada 
um dos custos do CRM, como mostra a Fi-
gura 2. 

Nota-se que o custo de peças represen-
ta a maior parcela, 62,1% do total do custo, 
seguido pela mão de obra mecânica, com 
32,2% de representatividade e, finalmente, 
com 5,7% de representação de prestação 
de serviços realizados por terceiros.

Para o entendimento aprofundado do 
CRM, é necessário ter conhecimento de que 
este não é fixo e varia em função da vida dos 
equipamentos, ou seja, quanto mais velho o 
equipamento em análise, maior será o CRM. 
Sendo assim, quando necessário, fazer proje-
ção desse custo, afinal não se pode simples-
mente utilizar o custo do ano anterior, pois 
estará subdimensionado e, com isso, todo o 
orçamento planejado estará incorreto.

A American Society of Agricultural and 
Biological Engineers (ASABE) desenvolveu 
uma metodologia para modelagem mate-
mática do CRM em função da vida, tornan-
do possível fazer predições do custo de equi-
pamentos através de modelos preditivos. 

Através da base de dados de 10 unida-
des sucroalcooleiras da região centro-sul, 

a Assiste Engenharia de Softwa-
res técnicos estudou a curva de 
CRM para colhedoras em um  
período de 5 anos, para dois mo-
delos de colhedoras, denomina-
dos modelo A, modelo B, sendo 

que também foi analisado os dois modelos 
juntos, denominado modelo Geral.

Para tal, acumulou-se o custo anual do 
equipamento, do primeiro ao último ano 
estudado, e então plotou-se o gráfico mos-
trado na Figura 3. 

A curva da Figura 3 representa o com-
portamento do modelo geral, que é repre-
sentado pela equação potencial, pois foi o 
equacionamento que melhor se ajustou 
aos pontos através do R. 

Tendo o custo acumulado (R$) em fun-
ção da vida, utilizou-se a ferramenta do 
cálculo matemático chamado de deriva-
da, em que se obteve o custo reais/hora 
em função da vida, como apresentado na 
Figura 4. Nota-se a presença de 3 curvas 
mais os limites inferior e superior da cur-
va geral, sendo que a curva Modelo Geral 
representa o resultado médio do cálculo 
feito para a equação apresentada na Figu-
ra 3; as demais curvas representam outros 
modelos estudados, enquanto os limites 
superior e inferior são os desvios aceitáveis 
máximo e mínimo do CRM para a base de 
dados estudada.

A equação resultante da derivada do mo-
delo potencial é também uma equação 

Tabela 1 - Análise do custo do CRM (R$/h) em função 
da vida dos equipamentos
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potencial, sendo assim, ao substituir a vari-
ável X nesse modelo, terá como resultado 
o custo em reais/hora. Nota-se que entre 
os modelos A e B possuem diferenças nu-
méricas, porém pouco significativa, tendo 
em vista que ambos estão dentro dos limi-
tes estabelecidos do desvio. 

Uma das aplicações para o resultado 
mostrado na Tabela 1 é a projeção do cus-
to/hora para custo anual. Tomando como 
premissa que o uso médio anual das colhe-
doras é de 3.200 horas, basta multiplicá-lo 
pelo custo horário, chegando dessa forma 
que, para o modelo geral com 10.000 horas 
de vida, terá o custo/ano de R$ 415.328,00. 
Se aplicar o mesmo cálculo para 20.000 
horas de vida para o Modelo Geral, chega-
-se ao resultado de R$ 590.560,00. Tam-
bém seria correto aplicar os percentuais 
das parcelas do CRM mostrados na Figura 
2 para entender o custo em reais/ano por 
parcela.

O estudo do CRM é de extrema importân-
cia para o gestor de manutenção, pois, atra-
vés dele, é possível entender quais as prin-
cipais causas do custo do equipamento, e 
assim tomar medidas para diminuir os efei-
tos desse gargalo, além de ser possível fazer 
previsões através de modelos matemáticos, 
podendo planejar o seu custo de maneira 
correta, minimizando a chance de erro. E, 
por último, nota-se a importância para to-
mada de decisões sobre quais modelos ad-
quirir com base em seus respectivos custos, 

bem como nota-se a importância do seu 
entendimento para o estudo de renovação 
de frota, tendo em vista a crescente eleva-
ção do custo em função da vida.

Vale a ressalva de que o estudo apresen-
tado pode ser levado como base, porém 
os percentuais de distribuição de custo, 
bem como as curvas de CRM podem ser 
influenciadas por diversos fatores, como 
boas práticas de manutenção, agressivi-
dade do ambiente em que os equipamen-
tos estão inseridos, cuidados do operador, 
entre outros, sendo necessários estudos 
aprofundados com o cenário da empresa.

Referências:
ASABE – American Society of Agricultur-

al and Biological Engineers (2011). Agricul-
tural machinery management data ASAE 
D496.3. In: ASABE standards.

BANCHI, A. D.; LOPES, J.; ROCCO, G. C. 
Custos de equipamentos motorizados 
agrícolas – Parte I. Revista Agrimotor, n. 
44, p. 10-12, jun. 2009.

CONAB – Companhia Nacional de Abas-
tecimento (2020). Acompanhamento 
da safra brasileira: cana-de-açúcar, safra 
2019/2020. Brasília.

*Ângelo Domingos Banchi, engenheiro 
agrícola, é diretor da Assiste. José Roberto 
Lopes, administrador de empresas, é dire-
tor da Assiste. Antonio Beraldo Neto é dire-
tor da Assiste.
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Reforma tributária: 
porque o Brasil 

A reforma tributária virá reduzir a insegurança jurídica e os 
custos administrativos tanto por parte dos contribuintes como 
do fisco, aumentando a competitividade da indústria nacional. 

João Carlos Marchesan*

precisa de uma
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NNão há dúvida para nenhum setor da ati-
vidade econômica que o sistema tribu-
tário brasileiro é um dos principais entra-
ves à competitividade da nossa indústria. 
Dotado de um modelo tributário alta-
mente complexo, composto por um nú-
mero excessivo de tributos, com con-
centração sobre o consumo, e que exige 
um alto custo administrativo, a mudan-
ça na legislação torna-se premente e só 
uma reforma pode trazer isso para o país.

 Além disso, a tributação ocorre na ori-
gem, o que abre espaço para política de 
atração de empresas por meio da con-
cessão de benefícios fiscais, levando a 
distorções nas decisões de investimen-
tos, permite a cumulatividade, dificulta o 
acesso a créditos relativos às operações, 
onerando exportações e investimentos.

Este emaranhado de ineficiências com-
binado à grave crise que passamos, torna 
ainda mais urgente uma reforma tribu-
tária que possa ajudar o Brasil a retomar 
o crescimento. Estudos recentes divul-
gados afirmam que a simples mudan-
ça para um sistema tributário mais racio-
nal e eficiente, torna possível o aumento 
do PIB potencial do Brasil em 20% em 15 
anos, em razão principalmente do au-
mento da produtividade total dos fato-
res e do aumento dos investimentos.

 Assim, apoiamos veemente uma reforma 
que simplifique o atual sistema tributário, 
e, em especial a tributação sobre o consu-

mo, reduzindo a insegurança jurídica e os 
custos administrativos tanto por parte dos 
contribuintes como do fisco, aumentan-
do a competitividade dos bens e serviços 
nacionais nos mercados interno e externo.

Precisamos com urgência de uma re-
forma que garanta ao sistema tributário 
nacional a simplificação, justiça e transpa-
rência desejada por todos os contribuin-
tes. Os benefícios desta ação são muitos, 
incluindo uma melhora do ambiente de 
negócios do país em razão da redução dos 
custos relacionados à administração dos 
tributos e dos litígios, aumento da segu-
rança jurídica, ampliação da taxa de inves-
timento por conta da redução do custo 
que ocorrerá nas máquinas e equipamen-
tos ao eliminar a cumulatividade do sis-
tema e garantir o crédito imediato. Todos 
fatores permitirão aumento da produtivi-
dade, ganho de competitividade da pro-
dução nacional, expansão dos investimen-
tos, redução do índice de desemprego e 
aumento da renda do país.

*João Carlos Marchesan 
é administrador de em-
presas, empresário e presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração da ABIMAQ 
– Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e um dos principais 
acionistas da Marchesan S.A. Empresa es-
pecializada em Implementos Agrícolas. 
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O Brasil vai saindo do módulo OU para o 
módulo E. Ou seja, com inteligência cien-
tífica e emocional brasileiros do agronegó-
cio vão cristalizando aquilo que tem que 
ser feito. E numa cadeia produtiva muito 
observada e exigida, a bovinocultura, cria-
ram o movimento pecuária legal.

Não adianta reclamar contra ambien-
talistas. Precisa integrar o meio ambien-

te na produção como a liga do Araguaia, 
no Mato Grosso, movimento nascido dos 
próprios produtores rurais. E são projetos 
em parceria com organizações nacionais 
e internacionais. Destaco o exemplo baixo 
carbono monitorando 82 mil hectares de 
pastagem junto com a Dow Química.

Da mesma forma a Marfrig, uma das 
maiores companhias de proteína animal 

Pecuária legal, um 
movimento nacional

Não adianta reclamar contra quem pede para não derrubar 
árvores e não desmatar. É preciso tomar atitudes.

José Luiz Tejon Megido*
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do mundo, assume doravante o compro-
misso com a sustentabilidade, a responsa-
bilidade social, cria um sistema de monito-
ramento e de database, com blockchain, 
para assegurar aos consumidores finais do 
planeta que na sua rede de pecuaristas to-
dos são absolutamente legais.

Não adianta reclamar contra quem pede 
para não derrubar árvores e não desmatar. 
Como a própria ministra Tereza Cristina diz: 
“podemos triplicar o Brasil de tamanho sem 
derrubar uma árvore”. Temos milhões de hec-
tares de terras degradadas esperando pelas 
práticas da agricultura de baixo carbono, da 
integração lavoura pecuária e floresta (ILPF).

Exemplos do módulo E produção E meio 
ambiente não nos faltam, como da mesma 
forma a pecuária sustentável da Amazô-
nia, dentre vários movimentos, mostrando 
que o Brasil pode e sabe. Pode, tem conhe-
cimento e sabe fazer, tem know how para 
oferecer um produto único ao mundo.

Ser legal. Pecuária legal. Não adianta re-
clamar contra quem pede bem-estar ani-
mal. Precisa ser legal. Legal na lei e legal na 
moral. O mundo está marcado pela dor e 
sofrimento. Já contabilizamos mais de 100 
mil mortes no Brasil, o vice-líder desse te-
nebroso placar.

Precisamos divulgar, promover ações de 
consciência humana, onde o lucro faz par-
te, mas a moral do lucro dependerá da sus-
tentabilidade com a qual está sendo feito. 
A hora do agronegócio, hora da pecuária 
legal e da moral. Hora do módulo E, derro-
tando o velho módulo OU.

*José Luiz Tejon Megido  
é mestre em Educação, 
Arte e História da Cultura 
pelo Mackenzie, doutor em 
Educação pela UDE/Uru-
guai e membro do Conse-
lho Científ ico Agro Sustentável (CCAS).
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NNão é somente em locais onde a chuva é 
insuficiente que a irrigação é necessária. 
Má distribuição de chuvas, produção em 
ambientes protegidos, aplicação líquida 
de adubos, são exemplos da necessidade 
de irrigação para atingir níveis de retorno 
econômico elevados na agricultura. A ir-
rigação nem sempre tem como objetivo 

Com a irrigação se tornando fundamental para a agricultura 
moderna, este sistema é um dos componentes dos métodos 

de irrigação localizada.  

Carlos Reisser Junior*

a máxima produtividade, mas sim usada 
para que o produtor rural tenha a maior 
lucratividade como seu cultivo e com os 
recursos hídricos existentes sejam usados 
de maneira sustentável.

Cada vez mais a irrigação está se tor-
nando fundamental para atividades 
agrícolas modernas. O investimento ele-

A irrigação e o sistema 
de gotejamento
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vado em tecnologias aumenta o custo 
da produção tornando elevado o risco de 
grandes prejuízos. A irrigação atua como 
um fator de segurança e multiplicador de 
produtividade devido a interação de sua 
prática com outras técnicas e também 
conforme o seu manejo.

O aumento da água para irrigação, pela 
sua importância, traz consigo o aumento 
de consumo e, em determinada região, 
pode competir com outros usos reduzin-
do sua disponibilidade levando até o desa-
bastecimento.

Sistemas mais eficientes e manejo da 
técnica visando produzir o máximo com 
o mínimo, estão se tornando obrigatórios 
e o uso indiscriminado do recurso hídrico 
além de antieconômico está se tornando 
proibitivo ambientalmente.

Talvez devido a essas demandas atuais, 
com aumento de tecnologia e redução de 
custos, a adoção de irrigação localizada 
vem crescendo a cada ano. Esse é um sis-
tema que nem sempre pode ser o melhor 
para todos os cultivos, porém, por prefe-
rência intuitiva, pode levar a erros na esco-
lha do investimento em irrigação.

Emissores
Assim como a irrigação por microasper-

são, a por gotejamento se caracteriza por 
irrigação de alta frequência a baixo volu-
me de água, permitindo que a umidade 
se restrinja a um volume de solo junto ao 

sistema radicular das plantas. Tem como 
elemento irrigante, um emissor de água 
gotejante, que pode ser inserido ou inte-
grado durante a fabricação do tubo. Tam-
bém tem em forma de fita onde o emissor 
é formado com a própria parede do tubo. 
Todos eles apresentam dispositivo (por 
exemplo um labirinto) que reduz a pressão 
da rede de distribuição permitindo que a 
água saia em forma de gota.

Vários são os modelos que servem para 
as várias necessidades dos produtores. A 
escolha do emissor depende de variáveis 
inerentes ao solo, cultivo, clima disponibili-
dade da água e do produtor. Relativamente 
ao solo, sua granulometria, condutividade 
hidráulica, topografia, são fundamentais 
para seleção. Relativo ao cultivo, extensão, 
demanda da cultura, sensibilidade à fato-
res bióticos, tamanho do sistema radicular 
e espaçamento da cultura, são fatores im-
portantes. Com relação ao clima, deman-
da evaporativa da região. Com relação à 
água, quantidade e qualidade química e 
física são fundamentais. Com relação ao 
produtor, sua capacidade econômica e 
técnica são muito importantes para a es-
colha não só do emissor, mas na relação 
do equipamento e o manejo da água. A 
disponibilidade de energia é outro fator 
que define a escolha do método.

É claro que a relação entre a qualidade 
e o preço é variável e deve ser levantada 
junto ao mercado local para escolha. Siste-
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mas mais complexos fornecem mais se-
gurança e redução de mão-de-obra, mas 
são mais caros. Por outro lado, os mais 
simples são eficientes também, mas não 
para todas as condições e podem apre-
sentar maiores dificuldades de manejo 
quando utilizado em áreas maiores. A du-
rabilidade também varia e é relativa ao 
preço a ser pago.

Sempre que possível, independente do 
tipo do equipamento para irrigação por 
gotejamento, deve-se buscar uniformi-
dade de vazão e baixa sensibilidade a va-
riações no sistema, resistência às intem-
péries e ação de animais (especialmente 

roedores), resistência química, não obs-
truir facilmente, uniformidade na fabrica-
ção com matéria prima de qualidade, for-
necimento de acessórios compatíveis na 
região, baixa perda de carga da tubulação 
e conexões, e custo adequado.

Vantagens 
• Redução da perda de nutrientes devi-

do a modo de aplicação e lixiviação.
• Eficiência de aplicação com manejo 

correto.
• Pouca influência da topograf ia na 

instalação.
• Pode ser usada água reciclada e não 

potável.
• Fácil de manter a umi-
dade do solo junto às ra-
ízes em capacidade de 
campo.
• O tipo de solo não tem 
tanta influência na frequ-
ência de aplicação
• Não causa erosão.
• Reduz e controla o 
crescimento de plantas 
não desejadas.

Figura 2: Distribuição horizontal e vertical da umidade do solo em 

sistemas de gotejamento.

Figura 1: Tipos de gotejadores tipo fita e botão.
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• Elevada uniformidade de distribuição 
com equipamentos de qualidade.

• O custo de operação é menor que ou-
tros métodos.

• Fácil adequação para uso de fertirrigação.
• Reduz o desenvolvimento de doen-

ças por não molhar as folhas.
• Reduzida necessidade de energia quan-

do comparada com outros métodos.

Desvantagens
• Custo inicial maior que outros sistemas.
• Redução da durabilidade dos canos 

quando expostos à radiação solar.
• Necessidade de ótima filtragem para 

reduzir entupimentos.
• Quando usado sob a superfície do solo 

é difícil a visualização da umidade.
• Não adequado para molhamento da 

superfície do solo para práticas que 
exigem essa prática.

• Necessita de processos de limpeza, 
enrolamento, e adequado armazena-
mento para reutilização quando ne-
cessário.

• Devido a maior exatidão na aplicação 
necessita várias informações técnicas 
para manejo correto e não ocorrer re-
dução de produtividade.

• Deve-se ter cuidado quando usar o sis-
tema para cultivos na fase de germina-
ção de sementes.

• Deve-se ter cuidado com o manejo 
de solos ou águas salinos, devido ao 

risco de aumento salinização superf i-
cial dos solos.

• Podem sofrer danos de roedores e 
perfurações necessitando reparos 
imediatos.

• Não pode ser usado para controle de 
geadas.

• Necessita maior informação técnica do 
produtor para manejo correto, pois vá-
rios fatores como tipo de solo, planta 
clima, cultura, são necessários para um 
eficiente projeto e operação.

A irrigação por gotejamento a cada ano 
evolui como um dos métodos de maior 
crescimento devido as suas característi-
cas de facilidade, eficiência de aplicação 
e redução do preço por unidade de área, 
determinando que a rentabilidade seja 
elevada e o benefício ambienal seja ade-
quado aos padrões modernos atuais.

*Carlos Reisser Junior é en-
genheiro Agrícola pela Uni-
versidade Federal de Pelotas 
(RS), mestrado em Engenha-
ria Agrícola pela Universida-
de Federal de Santa Maria 
(RS) e Doutror em Fototecnia pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou 
período de licença sabática na Universidade 
da California, Davis – USA no departamento 
de Plant Science. É especialista da EMBRAPA 
em Agronomia com ênfase em Agrometereo- 
logia. e.mail: carlos.reisser@embrapa.br
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Produção de sementes selecionadas

O IAC - Instituto de Agricultura, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, produz as sementes genéticas das cultivares de plantas agrí-
colas desenvolvidas no Instituto, como arroz, feijão, trigo, milho, milho-pipoca, triti-
cale, aveia, amendoim e tantas outras e as transfere para os setores de produção.

O caminho que leva a ciência e a tecnologia aos campos e as traz de volta às 
cidades na forma de produtos e serviços é pavimentado por competência cientí-
fica e investimentos no setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Ano a ano, o Instituto produz cerca de 500 toneladas de sementes genéticas. 
“Embora este número pareça baixo, o resultado final é grande porque a semente 
genética ainda será multiplicada outras cinco vezes; entregamos a primeira ge-
ração às empresas de multiplicação e estas vão multiplicar e repassar aos agricul-
tores”, explica Alisson Fernando Chiorato, pesquisador do IAC, da Agência Paulis-
ta de Tecnologia dos Agronegócios (APTA).

A semente genética é considerada pelos especialistas como condição para ob-
ter bom desempenho na agricultura.
www.iac.sp.gov.br
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Energia Eólica
A temporada “dos ventos altos” no Nordes-

te brasileiro tem feito a produção de energia 
eólica bater picos recordes de produção inédi-
tos em 2020. Somente na primeira semana de 
agosto, o Operador Nacional do Sistema Elé-
trico (ONS) registrou três recordes de geração 
média de energia na região oriundas dos par-

ques eólicos. O mais recente aconteceu no dia 6 de agosto, quando a força do 
vento chegou a produzir 9.049 MW médios. 

A Neoenergia responde por cerca de 5% da geração de energia eólica no Nordeste 
com 44 parques, sendo 17 em operação nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia 
e Paraíba com capacidade instalada de 516 MW (suficiente para abastecer mais de 
1,1 milhão de residências) e outros 27 em construção no Piauí, Paraíba e Bahia.
www.neoenergia.com

Balança Comercial do Agronegócio 
Paulista teve superávit de mais de US$ 8 bi

De janeiro a agosto de 2020, o agronegócio paulista apresentou novo aumento 
nas exportações (+10,7%), alcançando US$ 11,10 bilhões, e redução nas importa-
ções (-13,9%), totalizando US$ 2,73 bilhões; com estes resultados, obteve-se supe-
rávit de US$ 8,37 bilhões, (+22%) quando comparado ao mesmo período de 2019, 
informa a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do Instituto de 
Economia Agrícola (IEA). 

Ainda segundo dados da mesma fonte a balança comercial brasileira registrou 
superávit de US$36,28 bilhões no período de janeiro a agosto de 2020, com exporta-
ções de US$ 138,32 bilhões e importações de US$ 102,04 bilhões. Na análise setorial, 
as exportações do agronegócio apresentaram alta de 8,3%, em relação ao mesmo 
período do ano anterior, alcançando US$ 69,63 bilhões. Já as importações recuaram 
11,9%, registrando US$8,13 bilhões, gerando um superávit de US$ 61,50 bilhões. 
www.agricultura.sp.gov.br
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www.agrimotor.com.brdiretoria@grips.com.br

Temos a solução ideal para a sua comunicação.

P O R T A L  E  R E V I S T A

Você quer mostrar seus 
produtos e serviços para: 

• Proprietários e produtores 
rurais,

• Profissionais e  executivos 
do agronegócio, 

• Engenheiros e técnicos 
agrônomos, 

• Políticos e autoridades 
ligadas ao agronegócio 
brasileiro

• Institutos, Universidades e 
Cooperativas

Consulte-nos sobre projetos customizados para  
apresentar sua empresa e seu produto. 

Use nossas plataformas digitais: Desktop, Tablets ou Ipad, Smartphone, IWatch ou outros
Anúncios digitais – banners – brand reporting – links para vídeos ou sites – montagem de produtos especiais

Nossas edições e veículos apresentam 
matérias e artigos sobre:

• Irrigação e tratamento de solo
• Crédito e Seguro Rural 
• Manutenção de veículos e 

implementos
• Safras e resultados
• Logística e Armazenamento

• Veículos – Caminhões, Tratores e Fora de 
Estrada 

• Investimentos e Gestão 
• Agricultura Inteligente – Drones e Telemetria
• Políticas e Negociações do setor. 
• Feiras e Eventos que movimentam o setor. 

http://www.agrimotor.com.br
mailto:diretoria%40grips.com.br?subject=
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