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BRUNO LUCCHI, diretor da CNA: “O alto custo do  
dinheiro brasileiro inibe investimentos no campo”
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O ano de 2023 abre novo ciclo para a sociedade brasileira. Assim como aconte-
ce em empresas após a substituição do CEO e corpo diretivo, o País passará 
por uma transformação cultural que traz muito da filosofia dos que pensam 

os novos mandatários. Independentemente de divergências ideológicas, o novo 
tempo requer novas ações. É hora de planejar em como aproveitar a realidade 
imposta para avançar nos objetivos do agronegócio brasileiro. Nessa seara, ainda 
muito pouco se sabe do que o atual governo pretende realizar. Passados mais de 30 
dias após a eleição, o plano para o setor que movimentou mais de R$ 1,3 trilhão em 
Valor Bruto de Produção no ano passado está pouco claro. Do ministro da Agricultura 
e Pecuária, Carlos Fávaro, não se ouviu nenhum discurso ou nenhuma posição 
pública mais incisiva. Sua primeira agenda oficial só aconteceu 27 dias após ser 
nomeado. Em Mato Grosso, se reuniu com representantes da Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura (Fetagri) com o recado de que o foco do governo Lula 
será em pequenos produtores, trabalhadores e agricultores familiares. Não há 
dúvidas de que a agenda é relevante, só que ainda falta mostrar como isso será feito. 
Mas se do Ministério da Agricultura ainda restam muitas dúvidas, do lado da pasta 
ambiental, que toca nevralgicamente o 
setor agropecuário do Brasil, há decisões 
mais claras. O Brasil reabriu os diálogos 
com o mercado internacional. Aqui há 
uma grande oportunidade. Durante os 
últimos anos, em que pese as iniciativas 
de entidades, empresas e mesmo do Mapa 
em mostrar que a produção de alimentos 
brasileira é sustentável, os produtores 
rurais estavam segurando nas costas o 
fardo da imagem de vilão do meio ambien-
te. Competir com os dados de desmata-
mento, queimadas e crimes ambientais 
ficou muito além da capacidade da indús-
tria de se desvincular da imagem cons-
truída. É hora de aproveitar a boa maré. 
A comunicação de ações sustentáveis ficará mais fácil — ao menos é o que esses dias 
passados de 2023 indicam. O terreno está mais fértil para disseminar o lado mais 
científico do modelo de cultivo nacional com técnicas como a agrofloresta, plantio 
direto, Integração Lavoura-Pasto-Floresta. É hora de cacarejar essas e tantas 
outras práticas que sequestram gases de efeito estufa e que podem fazer do carbo-
no a nova commodity brasileira. Isso não será suficiente para o agronegócio, mas é 
uma brecha para corrigir grave deficiência já admitida por diversos players: a 
necessidade de melhorar a comunicação do que fazemos de bom por aqui.

CAPA: FOTOMONTAGEM EVANDRO 
RODRIGUES

COLHEITA DA REDAÇÃO

Lana Pinheiro, editora 

 Em 2022, a cotação do preço dos suínos ao produtor foi 
menor do que a carne de frango. Isso é quase insano

BRUNO LUCCHI, DIRETOR TÉCNICO DA CNA
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PROFISSÃO VALORIZADA 
Com o agronegócio trabalhando a todo vapor nos 
últimos anos, o setor vive o pleno emprego e com 
aumentos salariais reais. É o que aponta o Estudo 
de Remuneração Brasil 2023 realizado pela 
consultoria Michael Page. Dos 14 cargos avaliados, 
os que apresentaram maior variação foram o de 
gerente de Fazendas, gerente de Pesquisa & 
Desenvolvimento, gerente de produção e o gerente 
de Qualidade Contínua, todos com 15% de reajuste. 
O menor foi o diretor de P&D, com 10%.

DESAFIOS PARA OS 
CONTRATANTES EM 2023  
Com produção em alta e rápido avanço da 
tecnologia, a indústria agropecuária enfrentará 
novos desafios para contratar mão de obra daqui 
para frente. Segundo a consultoria Michael Page, 
as perspectivas de recrutamento para 2023 têm 
cinco focos:

Arroz Milho
(1ª safra)

Milho
(2ª safra)

Soja Trigo

EMPREGO I 

EMPREGO II 

ANO DE PREÇOS BAIXOS 
E CUSTOS ALTOS

É bom o produtor rural se preparar. Segundo estimativas da 
Bloomberg, apresentadas pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), o preço de cinco entre sete produtos 
agrícolas analisados cairá em 2023. A base de comparação é o 

valor de mercado do dia 5 de dezembro de 2022 (apresentada no 
gráfico como Base 100). Na lista dos produtos com queda estão 

algodão, arroz, milho, óleo de palma e soja. A maior redução 
acontecerá no algodão (4,36%). A menor, na soja (1,33%). 

Fogem à regra, o trigo cuja projeção aponta alta de 6,18% e o 
cacau com ligeira evolução de 1,64%. Já não fosse a situação 
difícil o bastante, o custo operacional efetivo deve subir para o 

arroz (R$ 12.604/ha), milho (R$ 9.417/ha), milho safrinha 
(R$ 4.371/ha), soja (R$ 6.395) e trigo (R$ 5.348).

PREÇOS

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (R$/HA)
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6.395

20/21
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Soja (grão)

98,67

Milho

98,19

Arroz

95,78

Óleo de Palma

98,14

Algodão

95,64

Integração do agro com outras áreas, 
como o digital.

Sofisticação financeira na relação com 
investidores, finanças corporativas 
e fusões & aquisições.

Mobilidade da mão de obra 
qualificada para as regiões produtoras.

Aplicabilidade da tecnologia na indústria 
agrícola criando novas posições de trabalho.

Práticas e promoção de uma 
cultura de ESG.
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FINANÇAS

KOPPERT LANÇA 
FIDC DE 
R$ 200 MILHÕES 
Após anunciar investimentos 
de R$ 700 milhões para 
expansão de suas atividades no 
Brasil nos próximos três anos, 
a Koppert Biological Systems 
fez outro comunicado relevante 
ao mercado: está iniciando a 
operação de seu Fundo de 
Investimento em Direitos 
Creditórios (FIDC) para 
captação de R$ 200 milhões. 
Segundo a 
gerente 
financeira 
da empresa, 
Marilia 
Forchetti 
Matheus, os 
recursos 
serão 
utilizados 
para capital 
de giro da 
companhia. 
“Quando 
trabalhamos 
com 
produtores rurais, os prazos de 
pagamento chegam a até 210 
dias. Porém, precisamos de 
caixa para a produção e 
entrega dos insumos”, disse. 
Por isso a escolha pela 
antecipação dos recebíveis.

SUSTENTABILIDADE

CARNE ORGÂNICA DE DUPLA 
NACIONALIDADE
Líder global na produção de hambúrgueres e uma 
das maiores empresas de carne bovina, a Marfrig 
iniciou o processamento de carne orgânica em sua 
unidade brasileira localizada em Hulha Negra, no 
Rio Grande do Sul. A matéria-prima é proveniente 
de animais criados no Uruguai e que são 
alimentados exclusivamente a pasto, livres de 
fertilizantes sintéticos, hormônios anabolizantes e 
estimulantes de crescimento. O destino é o 
mercado externo. 

NEGÓCIOS

ESALQ/USP 
SOB COMANDO 
FEMININO 
Pela primeira vez em 
122 anos de história, a 
Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP) 
será comandada por 
uma mulher. A dona do 
posto é Thais Maria 
Ferreira de Souza 
Vieira, que teve sua 
chapa eleita em votação 
interna. Marcos Milan 
será o vice-diretor. 
Juntos vão dirigir a 
escola que tem 3 mil 
estudantes, 660 
servidores entre 
docentes e técnico 
administrativos, 12 
departamentos e 140 
laboratórios. O 
mandato tem duração 
de cinco anos. 

é o volume de recursos que o 
mercado de carbono pode 

movimentar até 2037. A  
estimativa é da BloombergNEF. 

R$ 1
TRILHÃO

“PENSO QUE 
O MUNDO 

ESTÁ PRONTO 
PARA SE 

MOBILIZAR 
PARA UMA 

NOVA 
BIOECONOMIA PARA A 

AMAZÔNIA. ACREDITO QUE O 
INVESTIMENTO E O 

FINANCIAMENTO SOCIAL VÃO 
FLUIR PARA O BRASIL”, 

afirmou o economista americano Jeffrey 
Sachs, em entrevista ao Valor Econômico. 

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH
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TECNOLOGIA

BRASIL 
TERÁ 
METAVERSO 
DO AGRO
Imagine só um 
ambiente que te dê 
a possibilidade de 
interagir com 
produtores rurais 
e executivos do 
campo de todo o 
mundo em salas de 
reunião, auditórios 
e ainda realizar 
ativações de 
produtos, só que 
de forma 100% 
virtual. Essa é a 
proposta do Brasil 
Agriland, primeiro 

SUSTENTABILIDADE

COMÉRCIO RESPONSÁVEL DO PIRARUCU 
Iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) 
comprova que é possível aliar preservação da natureza e 
comércio justo. A entidade acaba de lançar o Piraruclub, 
clube de compras que incentiva a venda sustentável de 
pirarucu manejado da Amazônia. O sistema funciona por 
meio de combos rastreáveis, elaborados sob medida, com 
cortes especiais do peixe e garantia de entrega. De acordo 
com o gerente do Programa de Empreendedorismo e 
Negócios Sustentáveis da Amazônia da FAS, Wildney 
Mourão, a iniciativa vai beneficiar mais de 200 famílias em 
25 comunidades ribeirinhas do Amazonas.

BASF CAPTA
R$ 420 
MILHÕES
Com o objetivo de 
fomentar a venda de 
insumos para seus 
clientes, a divisão de 
Soluções para 
Agricultura da BASF 
captou R$ 420 milhões 
no Fundo de 
Investimento em 
Direitos Creditórios 
(FIDC). Para a 
empresa, o recurso 
oferecerá mais uma 
possibilidade de 
financiamento, 
principalmente às 
revendas e cooperativas. 
“Nós desenvolvemos 
esta operação e 
cuidamos de todo o 
processo para 
proporcionar mais 
facilidade e agilidade à 
compra dos insumos”, 

disse 
Rafael 
Carollo 
Cucco, 
gerente de 
operações 
comerciais 
da BASF.

FINANÇAS

metaverso setorial 
do agronegócio 
brasileiro. A 
iniciativa é do 
Brasil 
Agribusiness, hub 
de comunicação, 
conteúdo, negócios 
e entretenimento. 
“O metaverso 
representa uma 
nova era para o 
agronegócio ao 
proporcionar uma 
experiência 
imersiva e 
realmente 
diferenciada para 
conectar, por meio 
da tecnologia, a 
produção ao 
consumidor”,  disse 
a CEO do Brasil 
Agribusiness, 
Carla Tuccilio.

SAFRA

TEREOS ANUNCIA 
RESULTADOS DA 
COLHEITA 2022/23
Uma das líderes na produção de 
açúcar, etanol e energia a partir 
da biomassa da cana-de-açúcar, a 
Tereos Açúcar & Energia Brasil 
encerrou a safra 2022/23 com 
moagem de 17,3 milhões de 
toneladas de cana, aumento de 
11% frente ao ano anterior e 

crescimento de 3%, acima do 
esperado para a região Centro-
Sul. O mix de produção da 
companhia continua fortemente 
açucareiro – foram produzidos 
cerca de 1,6 milhão de toneladas 
de açúcar, 480 milhões de litros de 
etanol, além da geração de 1,4 
GWh de energia elétrica a partir 
da biomassa da planta durante o 
período.

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH
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AVICULTURA

CERTIFICAÇÃO

MINERVA
FINE FOODS 
É AA+ 
Líder em exportação  
de carne bovina na 
América do Sul, a 
Minerva Foods  
anuncia a conquista 
da graduação AA+ 
na certificação 
BRCGS (Brand 
Reputation Through 
Compliance) de sua 
unidade de 
industrializados, a 
Minerva Fine Foods.  
O BRCGS é 
um protocolo  
projetado para 
harmonizar os 
padrões de 
segurança dos 
alimentos em toda  
a cadeia 
de fornecimento. 
Entre os critérios 
avaliados está o 
desenvolvimento de 
uma cultura de 
segurança do 
produto em todo o 
processo. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA PESAGEM 
Com o objetivo de obter projeções do peso médio 
de abate dos frangos tipo griller (galeto), que 
são exportados para países do Oriente Médio,  
a BRF está recorrendo à inteligência artificial. 
De acordo com a empresa, com a pesagem mais 
assertiva via algoritmos de Machine Learning e 
estatística avançada, é possível atender a um dos 
maiores desafios da indústria: produzir proteína 
de frango com melhor custo-benefício entre 
tempo de alojamento e momento de abate. O  
peso ideal do produto para a exportação varia  
de 900 gramas a 1,1 kg.

ÚLTIMA 
DOSE
CONTRA A 
AFTOSA
Após 30 anos de 
imunizações 
anuais 
consecutivas 
contra a febre 
aftosa, o 
Instituto de 
Defesa 

VACINAÇÃO

NEGÓCIOS 

FRIBOI EXPANDE 
NO PARANÁ
Com capacidade de atender 3,3 mil 
clientes e com projeção de realizar 6 mil 
entregas por mês em 2023, o novo 
Centro de Distribuição da Friboi tem 
um grande objetivo: dar suporte à 
expansão da empresa no norte do 
Paraná. Localizado no município de 
Apucarana, o CD tem 224 mil m², sendo 
16 mil m² de área construída. Em 
outubro, a empresa já havia inaugurado 
outra unidade em Nova Santa Rita, na 
região metropolitana de Porto Alegre.

Agropecuária de 
Mato Grosso 
(Indea) e o 
Ministério da 
Agricultura 
Pecuária e 
Abastecimento 
(Mapa) 
anunciaram o 
fim oficial da 
imunização do 
rebanho. A 
doença está 
erradicada da 
pecuária mato-
grossense  
desde 1996.

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH
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BRUNO LUCCHI, DIRETOR TÉCNICO DA CNA
E N T R E V I S T A

“O SETOR 
AGROPECUÁRIO 

PRECISA DE MAIS 
EFICIÊNCIA  

DO ESTADO”

Bruno Lucchi pode ser considerado  
o braço direito de João Martins, 

presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) para macroeconomia  e 
assuntos do mercado interno. 

Diretor Técnico da entidade é ele 
quem tem a responsabilidade de 
subsidiar a diretoria com dados 

para propostas de políticas 
públicas que visam dar 

competitividade ao agro 
brasileiro. Nesta entrevista à 
RURAL, o especialista fez um 
balanço do atual momento do 

setor, pede que o governo 
agilize questões do negócio e, 
mesmo com alguns percalços, 

garante novo recorde de 
produção. “Devemos 

ultrapassar as 300 milhões  
de toneladas”, afirmou. 

POR LANA PINHEIRO
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tação são bem menos significativas, como hortaliças, frutas, 
pecuária de leite, e neste ano até a suinocultura a crise foi 
severa. Em 2022, a cotação do preço dos suínos ao produtor foi 
menor do que a carne de frango. Isso é quase insano porque a 
produção de 1kg de suíno é muito mais cara do que 1kg de 
frango. 

Uma consequência do efeito China?
Como a China recuperou seu plantel, reduzindo drasticamen-
te suas importações, sobrou muito produto para o mercado 
doméstico. Isso prejudicou o Brasil. 

Mas essa retomada já era prevista. Houve alguma ação para 
minimizar o impacto?
O problema é que a recu-
peração chinesa real-
mente surpreendeu. 
Aconteceu de forma 
muito rápida o que dimi-
nuiu drasticamente a 
necessidade de compra 
do mercado internacio-
nal. Agora, a despeito da 
China ser um mercado 
importantíssimo para o 
Brasil, é preciso diversi-
ficar parceiros e a pauta 
exportadora. Nesse con-
texto, é muito importan-
te que os acordos comer-
ciais andem em 2023. 

Quão desafiador é diver-
sificar a pauta?
Aqui na CNA temos um 
programa chamado 
Agro.BR que tem o 
intuito de fortalecer 

essas cadeias não tradicionais. Junto à Apex, trabalhamos a 
preparação do produtor para exportar, temos consultores 
para ajudar no processo aduaneiro e realizamos rodadas de 
negócios para aproximação com compradores. Essas reuniões 
também ajudam a mapear tendências e hábitos de consumo. 
Dentre as cadeias, temos a de fresh – hortaliças, frutas e flo-
res —, a de café especial, a de pescado, lácteos e a de apicultu-
ra. Esses são os carros-chefe, mas não são os únicos. 

Estamos falando de pequenos e médios produtores. E expor-
tar é dispendioso. Crédito no Brasil ainda é obstáculo? 
Hoje o Plano Safra ajuda na produção da mercadoria. Então, 
para produtos in natura como flores e frutas não há proble-
mas. Já os processados como queijos e cafés especiais, por 
exemplo, demandam linhas de crédito diferenciadas. Dentro 
do treinamento do Agro.BR também damos orientações nesse 
sentido.
Sobre o Plano Safra. O volume de recursos de 2021/22 foi 

RURAL – Fechamos o ano com diversos imprevistos causa-
dos por instabilidades nacionais e internacionais. Diante 
desse cenário, como o setor agropecuário se saiu? 
BRUNO LUCCHI – Dos índices, o pior foi o PIB do agro[queda 
de 4,1%]. Já os resultados das exportações até novembro 
superam em 23% todo o ano de 2021, que já havia sido recor-
de, com crescimento em valor e em volume. O Valor Bruto de 
Produção (VBP) também cresceu [2,2%]. Então, o PIB foi de 
fato o ponto fora da curva.

A queda do PIB do agro afetará a participação do setor na 
composição do índice nacional?
Essa queda de 4,1% vem de uma base extremamente elevada. 
Em 2020, o crescimento 
do setor foi de 24,78% e 
em 2021, 9,07%. Então, 
mesmo com o recuo, a 
contribuição do setor é 
grande. A gente estima 
que a participação do 
agro sairá de 27% do 
PIB brasileiro para 
25%, que é um pouco 
maior do que a média 
histórica de 23% a 24%. 

Além da base alta, há 
outros fatores que expli-
cam a variação? 
Nos anos anteriores, o 
setor cresceu em produ-
ção e em preço, alavan-
cado pelas commodities 
que tiveram alta 
expressiva com a pan-
demia. Em 2022, come-
çamos a ter uma desa-
celeração dessa tendên-
cia. O fator novo foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O 
conflito atrapalhou o fornecimento de insumos e gerou uma 
crise energética na Europa com impactos no mundo inteiro, 
como os combustíveis no Brasil. Mas ao contrário da pande-
mia, não foi algo que desestruturou cadeias produtivas. O pro-
blema veio no aumento dos custos de produção. 

Elevação de custos normalmente se reflete em perda de ren-
tabilidade. A margem dos produtores brasileiros foi afetada?
Além do aumento de custos, em 2022 os produtores não tive-
ram espaço para ampliação da receita como nas temporadas 
anteriores. Em alguns casos, houve até retração. Uma análise 
que fizemos de junho a junho mostra que o preço da soja 
aumentou 20%, o do boi ficou estagnado e o do milho caiu 7%. 
Na mão contrária, o cloreto de potássio aumentou 107%; o 
MAP [fosfato monoamônico], 51%; a ureia, 47%; e o glifosato 
225%. Então, proporcionalmente, os custos subiram muito 
mais do que as receitas. Quando falo de produtos cuja expor-

“Um destaque do Plano Safra durante a 
administração da ministra Tereza 

Cristina foi o fortalecimento da cultura 
do seguro agrícola”
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precisa. É necessário fazer as reformas política, administrati-
va e tributária. A última é especialmente importante para o 
agro, porque de uma lista de cerca de 60 países, somente três 
não têm alíquotas diferenciadas para o agro. O Brasil é um 
deles. O terceiro eixo é voltado ao social e, finalmente, o do 
desenvolvimento sustentável. 

Qual é a demanda na agenda de sustentabilidade? 
Expandir o que já fazemos hoje aliando a produção de alimen-
tos com a preservação. Temos energia verde, produção verde 
e ainda não conseguimos capitalizar isso. 

Por que não? 
Essa não é uma questão simples. Diversas ações precisam ser 
feitas simultaneamente por quem quer resolver de fato o pro-
blema e não por quem quer ganhar fama com a agenda. A 
gente fala que exporta commodity que não tem diferenciação, 
mas eu digo que temos. Um exemplo é o grão de soja que no 

Brasil tem, no mínimo, 
20% de reserva legal e 
Área de Preservação 
Permanente. O que a 
Argentina não tem. 

Como a CNA tem traba-
lhado essa questão? 
Qualquer desmatamen-
to ou queimada são 
associados ao agro, e 
muitas vezes existem 
outros fatores desenca-
deadores como a mine-
ração. Para o agricultor 
que desmata ilegalmen-
te há a lei e a CNA 
defende a punição. 
Agora, o produtor que 
abriu áreas em momen-
tos anteriores e que pelo 
Código Florestal tem 
direito a recompor esse 
passivo tem nosso total 
apoio. Só que para isso 

ele precisa do CAR [Cadastro Ambiental Rural] e há demora 
na análise. Ou seja, algumas vezes a regularização do produ-
tor não emperra nele, e sim no governo. O setor agropecuário 
precisa de mais eficiência do Estado.  

E para 2023, qual a expectativa? 
Acreditamos que, em que pese o fato da La Niña, o clima 
terá menos efeito na produção e a grande expectatica é 
registrarmos recorde de grãos com cerca de 315 milhões 
de toneladas. 

comemorado pelo setor. Mas algumas linhas acabaram sus-
pensas. Como a CNA avalia o uso dos recursos oficiais? 
Vamos avaliar o governo como um todo. De 2019 para cá, os 
Planos Safra foram robustos e priorizaram o que o produtor 
precisava. Os pequenos e médios tiveram taxas menores, as 
linhas de fomento para práticas sustentáveis foram prioriza-
das, assim como a construção de armazéns. Outro destaque 
da administração da ministra Tereza Cristina foi o fortaleci-
mento da cultura do seguro agrícola, que é uma política estru-
turante de gestão de risco. O que aconteceu este ano foi resul-
tado de um ajuste fiscal necessário do governo. 

Qual foi o impacto? 
Tivemos as linhas de custeio asseguradas, porém as de inves-
timento foram suspensas. Mas os recursos não sumiram, 
foram contingenciados. As linhas de custeio, as mais impor-
tantes, já estão 20% maiores do que na safra passada. 

Bancos privados e agfin-
techs prometeram substi-
tuir ou complementar o 
crédito oficial em 2022. 
Isso deve se manter? 
Os bancos privados tive-
ram grande participação 
quando a Selic estava 
baixa. Então, em vez de o 
produtor esperar o 
recurso oficial, pegava 
dinheiro privado com 
taxas semelhantes. Com 
o custo do dinheiro mais 
alto, o produtor está 
fazendo mais conta para 
investir. 

Temos um novo governo 
para o qual a CNA enviou 
uma lista de pleitos. 
Quais os destaques? 
Em agosto, finalizamos 
este documento deixando 
bem claro os eixos que 
preconizamos. O enviamos a todos os candidatos. O primeiro é 
o da segurança alimentar levando em conta a produção e o 
acesso. Isso significa que precisamos ter a economia rodando 
para que a população tenha dinheiro para comprar alimentos. 
Ainda que os programas sociais ajudem o acesso, eles não 
podem ser muletas. É preciso dar condições para que essas 
pessoas gerem renda. 

E os demais? 
Outro ponto, ainda mais relevante, são as reformas que o País 

E N T R E V I S T A
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BRUNO LUCCHI

“Qualquer desmatamento ou 
queimada são associados ao agro, e 
muitas vezes existem outros fatores 

desencadeadores como a mineração”
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O seu carro mais seguro

Você sabia que por hora são roubados 64 

veículos no Brasil*? Que tal cuidar do seu?  

Ter um seguro para o seu carro hoje em dia é fundamental. No site do 

Auto Compara, você compara a oferta das maiores seguradoras do país, contrata 

seu seguro, faz vistoria online e fica despreocupado, tudo isso sem sair de casa.

E depois, se precisar sair, você estaciona com 20% de desconto 

nos estacionamentos da Multipark.

O serviço Santander Auto Compara é prestado pela Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A., 

registro SUSEP 10.2041572.9 e CNPJ 04.270.778/0001-71.

O registro dos planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

A melhor parceria para o seu carro

+

Cote com desconto

@autocomparabrwww.autocompara.com.br 
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Chegou a nova 
edição da
IstoÉ Dinheiro

Uma plataforma 
completa de negócios 
ancorada na única 
revista semanal de 
negócios, economia 
e fi nanças.

(11) 3618-4566 • 
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e fi nanças.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 

São Paulo (11) 3618-4566 • Outras capitais 4002-7334

Interior 0800 888-2111, 
de segunda a sexta das 10h às 16h20 e sábados das 9h às 15h.

ACESSE ONDE QUISER 

No site www. istoedinheiro.com.br

Nas redes sociais

Nas melhores  bancas de sua cidade.

Para anunciar: Conecte sua marca ao público mais qualifi cado do segmento. Entre em contato com nossa equipe e anuncie. (11) 3618-4269
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Com mais de 5 milhões de propriedades rurais, o agronegócio brasileiro se mostra cada vez 
mais resiliente aos desafios que se impõem à produção de alimentos. As cobranças chegam 
de todos os lados. Importadores, acionistas, consumidores. Todos exigem dos produtores 
malabarismos para entregar qualidade, preços competitivos e sustentabilidade. Tarefas 

que o Brasil executa com eficiência graças ao profissionalismo dos empresários do campo. 
Cinco deles homenageados nesta edição da DINHEIRO RURAL 

 POR LANA PINHEIRO

2023

LIDERANÇAS DO 
AGRONEGÓCIO  

VANUSIA NOGUEIRA, 
diretora executiva da OIC
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Um ano desafiador, mas vencido. Esse é um dos resumos pos-
síveis para o agronegócio quando se fala em 2022. Como se 
não bastasse o impacto de dois anos da pandemia, em 20 de 

fevereiro do ano passado o mundo foi surpreendido pela guerra da 
Rússia contra a Ucrânia. A consequência mais temida no Brasil foi a 
ameaça de desabastecimento de fertilizantes, insumo cuja Rússia é 
a maior fornecedora com 25% do total importado em 2021. Não fal-
tou produto, mas a escassez elevou o custo da produção. Ainda 
assim, o VBP Agrícola cresceu 3,3% e o Brasil exportou US$ 159 
bilhões no acumulado do ano. Resultado que o setor comemorou 
graças à resiliência do produtor. Na impossibilidade de homenagear 
a todos, a DINHEIRO RURAL escolheu cinco personalidades de 
destaque. Nas próximas páginas, o leitor conhecerá as razões que 
fizeram o conselho editorial eleger Vanusia Nogueira, diretora exe-
cutiva da Organização Internacional do Café (OIC), como 
Personalidade do Ano; Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna, 
como Empreendedor do Ano; Kwami Alfama, CEO da Tereos 
Amidos e Adoçantes até dezembro de 2022, destaque em Liderança; 
Luiz Chacon Filho, CEO da Superbac, em Pesquisa e Desenvol-
vimento; e Leandro Pinto, CEO do Grupo Mantiqueira em ESG. 

 

BERNARDO FABIANI, 
CEO da TerraMagna

LUIZ CHACON 
FILHO,  
CEO da Superbac

LEANDRO PINTO, 
Presidente do  
Grupo Mantiqueira

KWAMI ALFAMA, 
ex-CEO da Tereos 
Amido e Adoçantes
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e a minha resposta foi que eu não entendia nada da cafei-
cultura.” Mas o trabalho era para ajudar o setor a mudar 
sua imagem e expandir as exportações. Ela topou. Poucos 
meses depois, foi convidada para assumir o Centro de 
Comércio de Café de Minas Gerais. Sua missão era ir para 
o mundo abrir negócios. Foi quando conheceu o conceito 
de comércio justo. “Para meu espanto, o Brasil não partici-
pava do movimento”. Segundo ela, eram duas as razões: 
eles achavam que a produção brasileira era de baixa quali-
dade e que era dominada por latifúndios, e não por agricul-
tores familiares. Condições para  integrar o grupo.

Como parte do trabalho, ela trouxe uma delegação 
internacional para o País e começou a realizar por aqui o 
Cup of Excellence, a mais relevante premiação do setor. A 
partir daí surgiram oportunidades como o convite do 
então governo mineiro de Aécio Neves (2003-2010) para 
comandar o Centro de Excelência do Café e, finalmente, 
para se juntar à diretoria da Associação Brasileira de 
Cafés Especiais (BSCA). O trabalho repercutiu tanto que 
culminou no convite para se lançar a presidente da OIC.

Até o fim do mandato daqui a cinco anos, Vanusia quer 
melhorar as condições 
de crédito para os pro-
dutores e deixar um 
legado: “que todos este-
jam abertos a fazer dife-
rente e melhor”. E 
assim garantir a susten-
tabilidade do setor.

C A P A
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Primeira 
mulher a 
frente da OIC

uinta geração de família de cafeicultores minei-
ros, Vanusia Nogueira decidiu ainda cedo que 
seu destino seria bem longe da plantação cultiva-
da por anos a fio pelos pais, avós e bisavós. 

“Éramos pequenos produtores e a vida naquela época 
não era fácil”, disse à RURAL. Incomodada com as pri-
vações que vivia, decidiu sair de casa aos 17 anos para 
estudar. Assim, começou uma carreira que a levou para o 
mundo corporativo. Mas se ela pensou que havia deixado 
o café, o café arranjou um jeito de trazê-la de volta. Em 
maio de 2022, Vanusia se tornou a primeira mulher a ocu-
par a presidência da centenária e conservadora 
Organização Internacional de Café (OIC).

A história da Vanusia é curiosa. Mesmo tendo dedi-
cado os últimos anos à construção de um setor cafeeiro 
mais forte nacional e internacionalmente, manteve sua 
promessa e até hoje nunca trabalhou com a produção da 
commodity. Essa virada do mundo corporativo para o 
agronegócio foi meio circunstancial. Em 2002, após anos 
trabalhando na PwC Consulting, tirou um ano sabático 
e voltou para a terra natal onde começou a plantar 
rosas. “Meu objetivo era entrar no mercado de exporta-
ção em parceria com a Holambra, mas eu precisava de 
ajuda com estrutura”, afirmou. Foi quando recorreu ao 
Porto Seco, em Varginha (MG). Ali ouviu que não 
tinham condições para apoiá-la nesse projeto, mas que 
precisavam de ajuda para o café.

Naqueles anos, conta a executiva, a commodity era 
vendida a quarenta centavos de libra. “Era insustentável 

VANUSIA NOGUEIRA, 
diretora executiva da OIC, 
trabalha para melhorar o 
crédito e inovação na 
cafeicultura mundial

DO ANO
PERSONALIDADE

Q
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mais força para o executivo. “Durante as reuniões 
on-line, eu procurava no vídeo por pessoas pretas e 
quase não achava. E isso me incomodou ainda 
mais”. Em vez de ficar parado, o executivo resol-
veu agir. Há um ano, lançou o Pactuá, palavra que 
surgiu da mistura de pacto com patuá. Seu objetivo 
é mudar o caminho traçado por brancos para pro-
fissionais pretos, ajudando-os a ultrapassar barrei-
ras e chegar ao comando das corporações.

Formado inicialmente por 12 executivos negros 
— oito homens e quatro mulheres —o Pactuá atua 
em cinco pilares estratégicos: ampliação do conhe-
cimento que a comunidade tem sobre ancestralida-
de; retribuição à sociedade pelo espaço que con-
quistaram e abertura de portas para os próximos 
talentos; educação e informação para a construção 
de uma sociedade mais justa; promoção da diversi-
dade em todos os elos da cadeia de valor; e trabalho 
em prol de profissionais negros removendo barrei-
ras para seu crescimento e desenvolvimento. Aqui, 
promovem mentorias a jovens negros e negras, 
além de ajudar na criação de uma rede de indica-
ções voltadas a cargos de liderança.

Com autoridade de quem sabe os problemas 
enfrentados pelos grupos minorizados, Kwami vem 
se consolidando como uma grande liderança da 
diversidade não só para o agro como para o Brasil.

 
*Com reportagem 

de Anna França.
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Natural de Cabo Verde, na África, Kwami 
Alfama chegou ao Brasil já adulto para estu-
dar. Cursou engenharia em Minas Gerais e 

depois seguiu com mestrado e MBA. Foi na acade-
mia que teve o primeiro contato com a branquitude 
brasileira: na graduação ele era um dos três negros 
na sala de aula. A condição encontrou respaldo no 
mundo corporativo. “Ao longo dos anos sempre fui 
um dos únicos, senão o único negro em posições de 
liderança”, afirmou o executivo em recente entre-
vista à ISTOÉ DINHEIRO.

Segundo pesquisa realizada pela Spencer Stuart, 
comumente citada por ele, apenas 4% das 500 maio-
res empresas do País têm negros na liderança. “No 
conselho de administração esse número é tão peque-
no que nem entrava na conta”, afirmou. Entre 
empresas do Ibovespa, nenhuma é comandada por 
um negro. À frente da Tereos Amido & Adoçantes 
Brasil, líder global nos mercados de açúcar, álcool, 
etanol e amidos, até dezembro de 2022, Kwami 
enfrentou o mesmo cenário. Negros em posições de 
alta liderança no agronegócio não enchem os dedos 
de  uma mão.

Foi durante a pandemia que o problema ganhou 

LIDERANÇA

Cultivando a 
diversidade

CELSO MORETTI, 
presidente da Embrapa, 
direciona a entidade a 
trabalhar por uma 
agricultura mais

KWAMI ALFAMA,  
à frente da Tereos em 
2022, exerceu importante 
papel setorial ao trabalhar 
pela igualdade racial
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Bernardo Fabiani tem uma história incomum no 
agro. Ele não veio do campo, nem do mercado 
financeiro. Na verdade é engenheiro eletrôni-

co e sua experiência prévia foi na Força Aérea 
Brasileira (FAB). Sua rotina incluía tarefas nada tri-
viais como trabalhar com mísseis. “Coisas peculiares 
que não faço mais”, disse à RURAL. A relação com o 
agronegócio nasceu de um sonho e de uma premissa. 
O sonho: “Eu queria construir uma empresa”, disse. 
A premissa: estar no Brasil tinha que ser uma vanta-
gem competitiva. “A escolha do agro foi uma conver-
gência desses dois desejos, com trocas com mentores 
que nos mostraram as oportunidades do setor”. 
Assim, em 2017 nasceu a TerraMagna, empresa que 
se propõe a revolucionar o crédito no campo.

Na primeira 
modelagem do negó-
cio, resolver a falta de 
crédito já era o core. 
Só que, segundo 
Fabiani, apesar da 
causa estar certa, a 
solução apresentada 
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BERNARDO FABIANI, 
CEO da TerraMagna,  
viu na escassez do crédito  
ao setor a chance de 
empreender com diferencial

ao mercado estava errada. A ideia inicial era fazer miti-
gação de riscos para operações de crédito na agricultura, 
porque acreditavam que dessa maneira iriam destravar 
o crédito para o produtor. Mas não foi bem assim. “O 
agro brasileiro precisa de muito mais crédito do que o 
Brasil pode subsidiar”. Só que essa característica, por 
mais que seja marca de sucesso, prejudica o produtor 
que precisa recorrer aos bancos privados. “Ao tomar 
crédito caro, ele tem margem menor,  investe menos e 
produz menos.” Para ganhar mais, ele expande a área, 
faz mais dívidas e entra em um ciclo vicioso. 

Diante da dinâmica, a TerraMagna logo percebeu 
que reduzir a percepção de risco não seria suficiente 
para trazer capital para o campo. Repensaram o negócio 
e em 2019 decidiram que a própria empresa irar captar 
recursos no mercado de capitais e oferecê-lo para o agri-
cultor. “Nesse novo modelo conseguimos de fato solucio-
nar o problema”. A operação começou pequena com  
R$ 50 milhões e hoje a carteira é de R$ 800 mihões.

No ano passado, destaque para o primeiro Fiagro de 
papel do Brasil. Em termos práticos, disse Fabiani, a 
operação permite à empresa ter muito mais “liberdade 
de decidir onde o capital será aplicado e qual produtor 
será financiado”, afirmou. Isso se reverte em mais celeri-
dade nas operações o que permite maior ritmo para o 
crescimento dos negócios. 

Na macroeconomia, a preocupação é com a alta de 
juros. Mas, novamente, trabalhar com o agronegócio se 
mostra uma vantagem. “O arrefecimento da economia 
acaba diminuindo a demanda de vários produtos, mas 
não para o agro”, disse Fabiani. Mesmo com juros altos 
ou inflação, o campo brasileiro continua alimentando 
milhares de pessoas, seja no mercado interno ou externo 
e com vantagens que só o Brasil tem. O que mostra que 
Fabiani escolheu bem o setor na hora de empreender. 

Brasil como
diferencial
competitivo

EMPREENDEDOR

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH
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Hoje mais de 150 mil toneladas de compostos orgânicos 
são comercializadas pelo grupo. Mas olhar para aquele 
problema fez a companhia ver que sua atuação socioam-
biental era maior do que pensavam os executivos. Assim 
eles lançaram o primeiro relatório de sustentabilidade. E 
viram também que ainda havia muito o que fazer.

Foi dessa segunda percepção que Leandro Pinto e o 
sócio Carlos Cunha lançaram um manifesto informando 
ao mercado que a partir dali não construiriam mais 
nenhuma granja de gaiolas. Era uma grande quebra de 
paradigma para o executivo que sabia que precisava 
reinventar seu negócio. “No começo, o objetivo era pro-
duzir o máximo possível independentemente do impacto. 
Mas após conversas com ONGs e observando o consumi-
dor, vimos que o ESG é essencial para o futuro do negó-
cio”, disse Pinto.

Com 14,5 milhões de galinhas em suas fazendas, a 
meta do grupo é ter ao menos 2,5 milhões soltas até 2025. 
Hoje são 1,7 milhão. Leandro Pinto acredita que conse-
guirá antecipar a meta, mas o desafio é grande. 
“Sabemos que o futuro é de galinhas livres de gaiola, mas 
isso requer tempo e dinheiro”, afirmou. 

Esse é só um dos aspectos na longa jornada ESG em 
curso. A vantagem é que o grupo agora tem em sua 
estrutura a maior escola prática de agricultura regenera-
tiva. Basta que o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) dê seu aval para que o voo do 
Mantiqueira rumo às melhores práticas saia da Toca e se 
dissemine por todas as granjas do grupo.

Passo rumo à 
sustentabilidade

Quase ao apagar das luzes de 2022, mais exata-
mente no dia 7 de dezembro, Leandro Pinto, 
fundador do Grupo Mantiqueira, surpreendeu o 

mercado. Em uma só tacada comprou a Rizoma Agro e 
a Fazenda da Toca, empreendimentos fundados por 
Pedro Paulo Diniz que trazem em seu DNA a agricultu-
ra regenerativa e a economia circular. Funciona assim: 
a Rizoma produz grãos orgânicos que se transformam 
em ração para as galinhas da Fazenda da Toca, onde se 
produzem ovos orgânicos e esterco que volta para a 
Rizoma em forma de insumo. Agora toda essa tecnolo-
gia está a serviço do Mantiqueira. “Os aprendizados 
que chegam serão espalhados e absorvidos por todo o 
grupo”, afirmou Pinto à RURAL.

A busca pelo alinhamento às melhores práticas 
ambientais não é novidade na líder em avicultura no 
Brasil. Segundo o executivo, a preocupação começou de 
maneira mais estruturada por volta dos anos 2000 após 
uma necessária mudança de cultura. “O esterco produ-
zido pelas galinhas começou a ser um problema para a 
empresa até que enxergamos ali uma oportunidade de 

negócio”, afirmou. Em 
vez de ser descartado 
no meio ambiente, o 
material passou a ser 
vendido para usinas 
de cana-de-açúcar 
substituindo parte dos 
fertilizantes químicos. 

LEANDRO PINTO, 
CEO do Grupo Mantiqueira, 
acelerou processo ESG ao 
comprar a Rizoma Agro e a 
Fazenda da Toca

DINHEIRO RURAL/190-JANEIRO/FEVEREIRO-2023

DESTAQUE EM 
 ESG
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Quando fundou a Superbac em 1995 aos 19 
anos, Luiz Chacon Filho sonhava grande, mas 
dificilmente cravaria que ao fim de 2022 esta-

ria preparando o IPO de sua empresa de biotecnolo-
gia na Nasdaq, a bolsa americana. Pois foi o que acon-
teceu. Após investir R$ 100 milhões em sua biofábrica 
no interior do Paraná em 2021, Chacon viu o sonho se 
materializar no ano seguinte ao romper a barreira de 
R$ 1 bilhão de faturamento e ao fechar a fusão de sua 
empresa com o primeiro Spac da XP, uma empresa 
cheque em branco criada com a intenção de incorpo-
rar outra companhia. Segundo comunicado oficial, 
“espera-se que a empresa combinada tenha um valor 
patrimonial implícito pro forma pós-dinheiro de até 
aproximadamente US$ 500 milhões”. 

Todo esse movimento anunciado em abril de 2022 
trouxe diversos ganhos para uma companhia que tem 

foco na ciência, na 
pesquisa e no desen-
volvimento. 
“Amadurecemos 
muito nas boas prá-
ticas de compliance, 
governança, res-
ponsabilidade social 

LUIZ CHACON FILHO,  
CEO da Superbac, quebrou 
a barreira de R$ 1 bilhão de 
faturamento e prepara IPO 
na bolsa americana 

e ambiental”. E olha que a Superbac é desenhada em 
sua origem para ser ambientalmente correta. De 
forma sintética, Chacon explica que a companhia 
está inserida no que chama de a 4ª Revolução. 
“Nossa biotecnologia chega para revisitar as revolu-
ções agrícola, industrial e tecnológica refazendo os 
processos de forma sustentável”, afirmou à RURAL

Para dar conta de tamanho desafio, a biofábrica 
conta com cinco laboratórios que reúnem especialis-
tas de múltiplas áreas. De biólogos a engenheiros. 
Das imensas tubulações que compõem a operação, 
saem produtos para diversos segmentos industriais. 
O agronegócio é somente um deles. Lá, Chacon e seu 
time produzem uma mistura de bactérias que dimi-
nui em até 50% a necessidade de fertilizante NPK, 
enquanto aumenta a produtividade quando compara-
da a outros fertilizantes. O segredo, segundo o fun-
dador, está na mistura da observação dos processos 
biológicos com a tecnologia. “Identificamos como a 
natureza resolve os problemas da humanidade e 
replicamos na velocidade que precisamos”. 

Para 2023, a grande expectativa é mesmo o lança-
mento das ações da Superbac na Nasdaq. Processo 
que não mudará o controle ou comando da companhia 
que continuará com Luiz Chacon Filho. “Vou conti-
nuar à frente dessa nova etapa”, afirmou o executivo 
que justifica a escolha pelo IPO fora das fronteiras 
brasileiras. “Ao nos tornarmos a primeira empresa 
brasileira de biotecnologia listada na Nasdaq tere-
mos uma visibilidade internacional mais significati-
va”. Como resultado, a empresa espera crescer rou-
bando mercado inclusive das concorrentes america-
nas. “Enquanto lá o uso de tecnologias similares não 
passam de 400 mil hectares, aqui fechamos 2022, com 
4,5 milhões de hectares”. Terreno fértil que Chacon 
quer ocupar com biotecnologia nacional. 

Alquimista dos 
biológicos 

DESENVOLVIMENTO
PESQUISA E
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Chegou a nova 
edição da 
Dinheiro Rural

A informação 
especializada para 
quem constrói a 
riqueza do campo. 
Tudo sobre novas 
tecnologias, 
onde investir, 
novos produtos e 
tendências do setor.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 

São Paulo (11) 3618-4566 • Outras capitais 4002-7334

Interior 0800 888-2111, 
de segunda a sexta das 10h às 16h20 e sábados das 9h às 15h.

ACESSE ONDE QUISER 

No site www. dinheirorural.com.br

Nas redes sociais

Nas melhores  bancas de sua cidade.

Para anunciar: Conecte sua marca ao público mais qualifi cado do segmento. Entre em contato com nossa equipe e anuncie. (11) 3618-4269
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O novo

do campo   

SALAS DE CONTROLE  
MATERIALIZAM A ONDA 

TECNOLÓGICA QUE 
REVOLUCIONOU AS 

LAVOURAS E AGORA 
DEMANDAM NOVOS 

PERFIS PROFISSIONAIS 
PARA FUNCIONAR. O 

PROBLEMA É ONDE 
ACHÁ-LOS

EM DOIS ANOS FALTARÃO   

82% DOS PROFISSIONAIS 
NECESSÁRIOS PARA O MERCADO 

homem

?   
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AGRO CONECTADO
Novas profissões surgem  

na medida em que a  
tecnologia  

avança

A 
produção agrícola brasi-
leira deu um salto entre 
2010 e 2019. A taxa 
média anual de cresci-
mento foi de 2,3%, quase 
o dobro da média mundial 

de 1,4% na mesma década, como 
mostrou relatório da Organização 
para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Boa parte da performan-
ce se explica pelo alto investimen-
to realizado em tecnologias de 
ponta para aumento da produtivi-

dade. Mas essa rápida moderniza-
ção do campo tem cobrado um 
preço alto do setor: a falta de mão 
de obra qualificada.

De tratores e colheitadeiras 
autônomas a drones de alta defini-
ção, inúmeras ferramentas digi-
tais estão disponíveis para os pro-
dutores rurais. O problema é que, 
para operá-los, são necessários 
profissionais com competências 
específicas. No agro, os desafios 
são ainda maiores já que além do 
conhecimento em tecnologia da 
informação (TI), são necessárias 
formações próprias do setor como 

POR ANNA FRANÇA 
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cos e montadores aqui na empresa, 
essenciais para o pós-venda de máqui-
nas sofisticadas”, disse.

Tais profissionais já chamam aten-
ção do mercado, o que motivou a Pivot 
a ir além e criar programas para reter 
seus talentos. “A capacitação transfor-
mou a vida dessas pessoas”, afirmou 
Campos. O ganho foi para as duas par-
tes. “Nós conseguimos a mão de obra 
que precisávamos, e eles aumentaram 
sua empregabilidade”, afirmou. 
Somente neste projeto a empresa 
investe R$ 1,2 milhão por ano. Na outra 
ponta, conseguiu elevar em 30% seu 
faturamento, chegando a R$ 1 bilhão 
em 2022. Por isso, o plano é seguir com 
o programa de capacitação.

MODELOS Mas há companhias que, 
para a mesma questão, usam estraté-
gias diferentes. Exemplo da Case IH 
que em vez de internalizar os cursos, 
fechou parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) 
para realizar os treinamentos dos seus 
mecânicos. Para Eduardo Penha, dire-
tor de Marketing e Comunicação para 
a Case IH para América Latina, o 
investimento de cerca de R$ 36 
milhões feito na área nos últimos três 
anos compensa com benefícios que che-
gam ao cliente. “Tudo para que o pro-
dutor tenha informação do campo em 

fitotecnia e zootecnia. Essas são apenas 
algumas das condições essenciais para 
entender as peculiaridades da ativida-
de, segundo o professor da Fundação 
Getúlio Vargas Agro, Felippe Serigati. 
“Tem algumas habilidades e conheci-
mentos técnicos que são demandados 
com atributos bastante heterogêneos, 
característicos do próprio setor”, disse. 
Por isso, o especialista acredita que o 
caminho para muitas empresas será 
formar seus próprios profissionais.

Essa foi a estratégia escolhida pelo 
Grupo Pivot. Uma das maiores conces-
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DA TERRA AO  CÉU
Saber operar um drone 

também é fundamental 
para a digitalização  

das lavouras

PROFISSÕES
Entre as novas carreiras há 
técnico agrônomo digital
 e engenheiro de 
automação agrícola

ALÉM DE CONHECER A PARTE DE TECNOLOGIA, O 
DESAFIO DOS PROFISSIONAIS É SABER
TAMBÉM SOBRE  FITOTECNIA E ZOOTECNIA 

sionárias de maquinários agrícolas e 
sistemas de irrigação do País, a empre-
sa goiana decidiu há três anos criar um 
programa de treinamento para profis-
sionais interessados em trabalhar na 
área. O Pivot Training já formou mais 
de 100 profissionais especializados em 
manutenção de modernos tratores e 
maquinários. Segundo o diretor execu-
tivo da companhia, Cauê Campos, a 
estratégia deu resultados e de uma 
turma de estudantes, 30 profissionais 
foram contratados. “Após o treinamen-
to que demos, eles se tornaram técni-

“Decidimos 
treinar nossos 
profissionais 
para o pós-venda 
das máquinas”
CAUÊ CAMPOS
 GRUPO PIVOT
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T
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No caso da Yssi há ainda 
o diagnóstico de necessida-
de de aperfeiçoamento tam-
bém na diretoria dos clien-
tes. “Muitos não conseguem 
nem enxergar os ganhos e 
têm medo de gastar com 
algo que não entendem”, 
afirmou. Foi assim que a 
empresa lançou um curso de 
mestrado para executivos. 
Junto a 106 multinacionais 
eles apresentam novas tec-
nologias aos profissionais 
do agronegócio. “O Master 
Yssi não é para dar teoria. 
É aula prática para quem 
decide por um projeto saber 
como gerar retorno”. As 
aulas são híbridas e o plano 

da Yssi, além da 
formação, é ser-
vir como um 
“shopping cen-
ter” onde os 
clientes poderão 
conhecer e con-
tratar todo tipo 
de solução. Dois 
coelhos numa cajadada só.

TENDÊNCIA Mesmo com 
dificuldades, a mudança 
para o trabalhador é inexo-
rável. De acordo com o 

NOVOS EMPREGOS NO CAMPO
Veja perspectivas de demanda e disponibilidade de profissionais

1) Demanda em dois anos – 178,8 mil profissionais
Disponíveis no mercado – 32,5 mil

Diferença - 82%

2) Demanda em cinco anos – 252,3 mil profissionais
Disponíveis no mercado – 81,1 mil 

Diferença - 68%

3) Demanda em dez anos – 360 mil profissionais
Disponíveis no mercado – 162,3 mil 

Diferença - 55%

Fonte: CNI 

levantamento Profissões 
Emergentes na Era Digital: 
Oportunidades e Desafios na 
Qualificação Profissional 
para uma Recuperação 
Verde mostra que, nos próxi-
mos 10 anos, oito novas pro-
fissões devem ganhar desta-
que na agricultura. Todas 
elas, com forte componente 
da tecnologia. São elas: técni-
co em agricultura digital, 
técnico em agronegócio digi-
tal, engenheiro agrônomo 
digital, operador de drones, 
agricultor urbano, engenhei-
ro de automação agrícola, 
cientista de dados e designer 
de máquinas agrícolas.

A estimativa do estudo é 
que nos próximos dois anos, 
essas carreiras gerem 178,8 
mil oportunidades de vagas, 
mas só 32,5 mil profissionais 
estarão disponíveis para 
preenchê-las, o que repre-
senta um gap de 82%. Em 
médio e longo prazo (10 
anos), o número cai para 

55%. Mesmo com a retração, a dife-
rença é alta. E nela duas faces da 
mesma moeda. Para os contratantes, 
um grande desafio. Para trabalhado-
res, um oceano azul para crescer pro-
fissionalmente.

tempo real”, afirmou o executivo.
Se para grandes propriedades 

rurais já é hercúlea a missão de atrair 
talentos, imagine para fornecedores 
que não estão diretamente relaciona-
dos à produção agrícola. Esse é o desa-
fio enfrentado pela Yssi. A startup 
especializada em projetos voltados 
para Internet das Coisas (IoT) mantém 
projeto para instalação de torres que 
formam centros de comando da TIM. 
Os chamados klusters criam a estrutu-
ra necessária para que seja possível 
dirigir uma colheitadeira remotamente 
com alta precisão. Segundo Frederico 
Samartini, CEO da Yssi, ainda que 
haja serviço, faltam recursos humanos. 
“Não temos gente para manutenção de 
torres e nem para configurar máquinas 
em alguns locais mais remotos”.
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FREDERICO 
SAMARTINI

 YSSI 

“Há  
executivos 

que nem 
entendem 

quais serão 
os ganhos 

com o
uso da

nova 
tecnologia”

EQUIPAMENTOS
A quantidade de  tecnologia embarcada  

em máquinas exigem pessoas mais capacitadas

CAPACITAÇÃO
Por falta de profissionais no 
mercado, algumas empresas 
preferem treinar seu pessoal 
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DE 19 MIL
PARA 109 MIL

POR ANNA FRANÇA 

IMPULSIONADA  
PELA PUJANÇA DO 
AGRONEGÓCIO, A  
VENDA DE COTAS DE 
CONSÓRCIO CRESCEU 
QUASE SEIS VEZES 
DESDE 2017 

310 MILHÕES
DE TONELADAS DE GRÃOS 

SERÃO COLHIDOS NA SAFRA  
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C
rescimento de 5,7 vezes em seis anos. Esse foi 
o impacto do bom momento vivido pelo agro-
negócio no setor de consórcio de máquinas e 
equipamentos agrícolas no País. Segundo dados 
da Associação Brasileira de Administradoras de 
Consórcios (Abac), em 2022 mais de 109 mil cotas 

foram vendidas, ante as 19.050 registradas em 2017. So-
mente no último ano, a expansão chegou a 79,2%. Para o 
presidente-executivo da entidade, Paulo Roberto Rossi, 
os bons ventos devem continuar e até melhorar em 2023. 
“Com a previsão de o País bater novo recorde de safra 
neste ano, ultrapassando a marca das 300 milhões de 
toneladas, tudo leva a crer que o segmento de máquinas 
agrícolas continuará em expansão”, afirmou à RURAL.

Mais do que uma crença, a projeção é construída com 
fatos concretos. Afinal, a expansão do agro não deve ser 
pontual. Com perspectivas de alimentar o excedente 
populacional previsto para os próximos anos, os agricul-
tores precisarão se preparar não só para expandir sua 

EXPANSÃO 
Só com maquinário 

moderno a 
produtividade  

poderá ser elevada  
nas lavouras

frota como também para renová-la. Só com o maquiná-
rio em dia, alcançarão a produtividade necessária para 
atender a demanda por alimentos. Mesmo que isso custe. 
Aqui entra o benefício da modalidade. “O consórcio é 
uma possibilidade de se planejar financeiramente para 
elevar a produção”, afirmou Rossi. “Prazos mais longos 
de pagamento, com custos mais baixos do que uma linha 
de financiamento comum levam a prestações que cabem 
melhor no bolso do produtor”, afirmou.

Ainda que o instrumento possa ser usado por agro-
pecuaristas de todos os tamanhos, os pequenos e médios 
podem se beneficiar mais significativamente. Isso por-
que a flexibilidade de entrar em um grupo de 100 meses 
com a opção de esperar para ser contemplado por sorteio 
ou fazer lances, torna o consórcio uma grande opção para 
a aquisição de itens de preços elevados como um trator 
ou colheitadeira. Além disso, há a desobrigação de usar 
o montante recebido para um fim pré-determinado. “Se 
ele for contemplado com uma carta de crédito de R$ 500 
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O consórcio
 é uma 

possibilidade 
de se 

planejar para 
conseguir 

elevar a 
produção”
PAULO R. ROSSI

 ABAC

“

RETRATO DO
CONSÓRCIO

Setor registrou alta nos principais
indicadores em 2022

79,2%   
em cotas vendidas  

52,3%  
 em participantes 

ativos

8%
em cotas  

contempladas

SIMULAÇÃO
Taxas atrativas tornam instrumento

boa opção 

Crédito:

R$ 500 MIL 

Prazo:

100 MESES

Taxa mensal:

0,15%

Parcela inicial:

R$ 5.750

*Estimativa Fenabrave/Famasul

Fonte: ABAC

68,8 MIL 
máquinas comercializadas* 

Participação dos consórcios 

26,5%

mil, pode comprar qualquer máquina, de valor maior ou 
menor, ou até duas máquinas de R$ 250 mil”, disse Rossi. 
E a visão de futuro do executivo mostra ainda muitas 
oportunidades. “Logo, logo teremos máquinas autô-
nomas, com muita tecnologia embarcada, cujos preços 
serão ainda mais altos”, afirmou.

MERCADO Além das características intrínsecas do 
produto, a opção pelo consórcio neste momento pode ser 
beneficiada por questões macroeconômicas. Com os juros 
de mercado em patamares elevados como os registrados 
em 2022 e com a mesma tendência esperada para este 
ano, a modalidade está atraente. Sua taxa de administra-
ção de 15% é dividida pelo prazo escolhido, se forem 100 
meses, o cotista paga 0,15% ao mês. Bem diferente do 
financiamento com uma taxa Selic a 13,75% ao ano. 

Segundo o gerente-geral Comercial do Consórcio Na-
cional Agritech, Antonio Carlos Teixeira, o crescimento 
anual de 30% na divisão de consórcio da empresa está 
muito ligado ao entendimento dos clientes sobre a neces-
sidade de uma programação de compra diante da nova 
realidade de mercado. “Se ele quer manter ou aumentar 
a produtividade, vai depender de máquinas modernas e 
o consórcio é uma boa alternativa para essa aquisição”, 
disse o executivo da companhia, que é também dona das 
marcas Agrale e Lavrale.

Para 2023, Teixeira avalia que o mercado continuará 
aquecido. “Estamos nos programando para crescer de 
20% a 25% porque o cenário de altas taxas de juros deve 
continuar”, afirmou. A expansão se dará sobre as cerca 
de 800 a 1 mil novas máquinas que o grupo comercializou 
no ano passado, volume que inclui todas as modalidades 
de venda e financiamento. Dentro desse total cerca de 
10% devem ser via consórcio. Segundo ele, há ainda 
mais um fato que explica o crescimento dos números. “A 
expansão da fronteira agrícola para o Norte e Nordeste 
deve sustentar ainda mais o mercado de máquinas”. Da-
dos da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (Abimaq) apontam que as 
vendas do segmento no ano pas-

sado cresceram 5% sobre 2021, 
sendo a sexta alta consecutiva.

Mesmo com todas as vanta-
gens, é de extrema importân-
cia que o consumidor conheça 
bem as regras do consórcio 

antes de optar pela modali-
dade. Cartilhas da Abac e do 
Banco Central podem ajudar 
a tomar a melhor decisão e, 
assim, garantir que o produto 
financeiro escolhido é o que 
melhor se adequa às neces-

sidades da propriedade e ao 
bolso do produtor.

BENEFICÍOS 
Prazos longos,  
mensalidades 

baixas e 
possibilidade de 
lance ou sorteio 
são atrativos da 

modalidade 
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Ano de

cau t

Expectativa de novo
recorde de produção
com mais de 300 milhões 
de toneladas de grãos 
anima setor, mas incertezas 
no cenário macroeconômico 
interno e externo trazem 
riscos que precisam ser 
gerenciados com rigor

A G R O N E G Ó C I O S

C
autela. Essa deve ser a palavra de ordem no agrone-
gócio para 2023. Apesar da perspectiva de um novo 
recorde na safra, acima de 300 milhões de toneladas 
de grãos, o cenário exigirá prudência do setor. Três 

devem ser os pontos de atenção, segundo analistas ouvidos pela 
RURAL. O primeiro é intrínseco à própria atividade. Com safra 
recorde à vista, o agricultor precisa redobrar o cuidado com a 
gestão da produção para evitar perdas de mercadorias e finan-

POR ANNA FRANÇA

ceiras. O segundo, diz respeito ao Brasil já que ainda não estão 
claras as regras da política agrícola sob o terceiro mandato do 
presidente Lula. E, finalmente, no cenário mundial, a guerra na 
Ucrânia que já se arrasta por um ano e deve manter elevados os 
gastos com insumos e combustíveis. 

No primeiro desafio, estudo do Rabobank cita a infraestru-
tura do País como o velho calcanhar de aquiles. Afinal, diante do 
volume de commodities que devem deixar o campo pode haver 
uma batalha entre oferta e demanda. Efeito colateral provável 
é o encarecimento do frete. E não é só isso.“Safra recorde traz 
desafios também na capacidade de armazenagem e no cresci-
mento da necessidade de financiamento para o setor”, disse o 
analista do Rabobank, Andy Duffy. 

E quando se fala em financiamento, logo se chega a pergun-
tas ainda sem respostas como taxa de juros, crescimento do 
PIB e mesmo Plano Safra 2023/24. Em sua projeção para o ano, 
a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
aposta para redução da Selic de 13,75%, para 11,75%, e PIB de 
0,75%. Estimativas pouco mais otimistas do que a análise do 
Rabobank que aponta para taxa ainda menor. A razão, afirmou 
Renan Alves, analista da instituição, tem relação direta com o 
terceiro ponto de ameaça. “A inflação e a guerra encareceram 
demais os custos e agora estimamos alta de apenas 0,6% para o 
PIB 2023”. 
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au tela

P E R S P E C T I V A
2 0 2 2 / 2 0 2 3

AGRICULTURA EM EXPANSÃO
Solidez do campo continuará na próxima temporada

Safra 21/22 Safra 22/23*

Fonte: Conab e IBGE    *estimativa

74,482 77,00271,4 310,93,644 4,035

+3,4 +14,5 +10,7

Área Plantada (milhões de ha) Produção (milhões de tons)

Produtividade (ton/ha) Variação (%)

Eis aqui o maior medo com o prolongamento da guerra: 
escassez de insumos e custos maiores. Diante das incertezas, a 
CNA prevê que o PIB do agro vá da estabilidade à alta de 2,5%. 
Para Bruno Lucchi, diretor técnico da entidade, ainda que pareça 
baixo, ele tem como base valores altos. “A atividade segue impor-
tante, trazendo divisas relevantes para o País”. Divisas essas que 
virão das principais commodities, cujas projeções você acompa-
nha nas próximas páginas do especial Perspectivas 2023. 
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A G R O N E G Ó C I O S

O 
ano de 2022 foi bem complicado 
para a produção de soja e milho 
em todo o mundo. As duas princi-
pais commodities agrícolas 
enfrentaram problemas de que-

bra de safra tanto na América Latina, 
com destaque para Argentina e Brasil, 
como também nos Estados Unidos. O 
fenômeno climático La Niña afetou as 
lavouras argentinas e brasileiras, com 
menores índices de chuva. Somado a isso, 
ainda houve percalços com a guerra na 
Ucrânia, que elevou os custos da produ-
ção, e a política de Covid Zero na China, 
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principal compradora mundial de grãos. 
Diante dos problemas, os estoques 

globais de grãos caíram e os preços das 
commodities subiram, o que animou os 
produtores brasileiros a investir na 
ampliação do plantio. Assim, a perspecti-
va  para a lavoura da soja é aumento de 
até 4,8% na área plantada neste ano, che-
gando a 43,46 milhões de hectares, consi-
derado recorde. E aumento de 21,6% na 
produção para 152,7 milhões de toneladas.

A produção brasileira de milho tam-
bém deve alcançar um volume histórico, 
com 125 milhões de toneladas, 12 milhões 

Depois de perdas nas 
lavouras em 2022, muitos 
produtores se animaram 
com a alta nos preços e  
já projetam ampliar em  
até 4% área plantada 
com soja e milho  
por todo o Brasil 

Recordes
para a
dupla 
de soja  
e milho

a mais do que no ciclo anterior. O Brasil 
ainda pode acabar ocupando espaços dei-
xados pela Ucrânia, grande produtor, e 
pelos Estados Unidos que enfrentam 
dificuldades para os embarques de cere-
ais devido à baixa do nível do Rio 
Mississipi, uma das principais vias de 
transporte do produto. 

“A queda na safra elevou os preços 
do milho e da soja, garantindo margens 
recordes, o que animou os produtores a 
investir em aumento do plantio”, disse a 
analista do Rabobank, Marcela Marini. 
Assim, a área total plantada para a pró-
xima safra de milho, somando a de verão 
e a safrinha, deve atingir o recorde de 
22,3 milhões de hectares, alta de 3,5% em 
comparação ao ciclo anterior, de acordo 
com levantamento feito pelo banco. 

INTERNACIONAL Para o próximo 
ciclo, o volume de esmagamento na 
China deve ser similar à safra anterior, 
entre 93 e 96 milhões de toneladas, o que 
deve provocar aumento de demanda 
externa por parte do país, maior consu-
midor e esmagador mundial de soja. O 
movimento chinês acontece em um 
momento em que o volume embarcado 
pelos Estados Unidos e ainda é irregular. 
Neste contexto, será mais difícil a recom-
posição dos estoques globais da oleagino-
sa, que dependerão da safra que será 
colhida pela América do Sul em 2023.
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P E R S P E C T I V A
2 0 2 2 / 2 0 2 3

                   O cenário 
econômico elevou os 
preços em 2022 e vai 
continuar ditando todo 
o ritmo neste ano”
MARCELA MARINI 

RABOBANK

“
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SOJA E MILHO
Crescimento da produção acima dos dois dígitos

SOJA MILHO

Safra 21/22 Safra 21/22Safra 22/23* Safra 22/23*

Fonte: Conab e IBGE    *estimativa

41,492 21,5843,459 22,33125,54 113,1152,7 125,03,02 5,243,50 5,60

+4,8 +3,5 +10,5 +6,9+21,6 +16,1

Área Plantada (milhões de ha) Produção (milhões de tons) Produtividade (ton/ha) Variação (%)

 Questões geopolíticas também devem 
continuar impactando o mercado do 
milho. A situação, que já era de ameaça 
de desabastecimento devido aos proble-
mas decorrentes da Guerra da Rússia 
contra a Ucrânia, importantes produto-
res de ambas commodities, ficou ainda 
mais delicada após a seca observada no 
Rio Mississipi que prejudicou o escoa-
mento dos grãos norte-americano. O 

resultado final para o Brasil é um prová-
vel e bem-vindo aumento dos volumes de 
exportação desses produtos. 

Seja no exterior ou no Brasil, a gran-
de ameaça a ser observada é a mudança 
climática. “É importante ressaltar que 
ainda há riscos em relação ao clima, por-
que há grandes chances de 2023 repetir a 
seca do ano passado”, afirmou a especia-
lista em grãos do banco holandês. Por 

isso, ela acrescenta que será preciso 
acompanhar bem de perto o desenvolvi-
mento das lavouras brasileiras, com o 
avanço do plantio. 

Na receita para este ano, ingredien-
tes que o produtor rural brasileiro já 
domina: gestão, tecnologia e resiliência 
para fazer o trabalho chegar aos portos, 
porque uma vez no oceano mercado para 
as commodities nacionais não faltará. 
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D
epois de registrar uma safra 
complicada devido aos prejuí-
zos causados pelo clima seco e 
pelas geadas, a perspectiva 
para a cultura de cana-de-açú-
car traz um alento ao mercado. 

A produção brasileira da commodity em 
2022/23 deve chegar a 598,3 milhões de 
toneladas, crescimento de 3,4% sobre a 
safra anterior. “Mesmo tímido, o aumen-
to é importante tanto na expansão da 
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Doce 
retomada 
nos 
campos
de cana   

produção como da área plantada”, afir-
mou Andy Duff, analista especializado 
em cana, açúcar e etanol do Rabobank.

De acordo com a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), a 
área de colheita deve chegar a 8,3 
milhões de hectares, 0,5% abaixo da 
anterior. O ganho virá da produtividade, 
que deve ter expansão de 3,9%, chegan-
do a 72 toneladas por hectares. Com o 
trabalho no campo realizado, a expecta-

Produção de cana-de-
açúcar deve crescer 3,4% 
em 2022/23, alento para o 
produtor que sofreu com  
os efeitos da mudança 
climática na temporada 
passada. Preço do açúcar  
é ponto de atenção

tiva é que saiam das usinas 36,4 milhões 
de toneladas de açúcar, acréscimo de 
4,1% frente à safra 2021/22. Quanto ao 
etanol, está previsto aumento de 4,2% 
na produção na mesma comparação.

Mesmo com boas perspectivas em 
volumes, o setor precisará ficar atento 
às diversas ameaças que se desenham 
para os próximos meses. Um deles, 
novamente, é o clima. O fenômeno da La 
Niña entra em seu terceiro ano consecu-
tivo provocando o resfriamento das 
águas do Pacífico Equatorial e o dese-
quilíbrio no comportamento meteoroló-
gico do Brasil. O segundo motivo são os 
preços internacionais. Segundo a 
FitchRating, o açúcar deve ser comer-
cializado por 17,5 centavos de dólar por 
libra-peso em 2023, leve redução frente 
à média de 18,5 centavos por libra-peso 
em 2022. Pesará a favor do produtor 
brasileiro, o real desvalorizado que pode 
equilibrar parte das contas. Além disso, 
para a mesma consultoria, o etanol pode 
apresentar fundamentos mais sólidos 
diante do preço da gasolina.

Andy Duff, do Rabobank, faz análise 
similar sobre o combustível. Segundo 
ele, os altos preços dos derivados de 
petróleo com os consequentes reajustes 
por parte da Petrobras podem permitir 
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na área e na produtividade em relação 
ao levantamento anterior. Nos arredo-
res de Brasília, a área plantada foi de 
aproximadamente 1,78 milhão de hecta-
res, com aumento de 3% na produtivida-

de. Resultado: colheita de 
129,1 milhões de toneladas, 
incremento de 1,5% sobre o 
ciclo passado.

No Nordeste, devido a 
problemas climáticos na últi-
ma safra, parte das lavouras 
foi abandonada ou dedicada a 
outras culturas. Nesta tem-
porada, muitas destas áreas 
retornarão à produção, por 
isso a expectativa é de cres-
cimento de 3,2% na área a ser 
colhida. O resultado será 
uma produção de 54,82 
milhões de toneladas, 10,1% 
superior à safra 2021/22.

Pelas projeções iniciais, a 
safra da cana pode ser mais 
doce este ano. Mas diante de 
tanta instabilidade climática 
e geoeconômica, o produtor 
precisará ser mais racional e 
rápido na tomada de deci-
sões. Características que têm 
de sobra.

maior espaço para a produção do eta-
nol brasileiro.“Este é um momento de 
observar quais serão as ações tomadas 
pela estatal e quais os impactos que 
vão gerar no mercado, mas as premis-
sas são de que o preço na 
bomba suba”, disse.

Para o analista, no entan-
to, o setor está preparado não 
só para enfrentar dificuldades 
como também para continuar 
investindo, especialmente nas 
novas tecnologias e em coge-
ração de energia. Já testada, 
essa estratégia se consolida 
como um caminho viável para 
baixar os custos e maximizar 
receita por tonelada produzi-
da, o que significa mais compe-
titividade para as usinas.

PRODUÇÃO REGIONAL  
O Sudeste, responsável por 
63,7% da produção nacional, 
terá um volume colhido 4% 
superior ao obtido na safra 
anterior. Ainda que a área 
colhida tenha caído para 5,1 
milhões de hectares devido à 
concorrência da cana-de-açú-
car com outras culturas, a pro-

P E R S P E C T I V A
2 0 2 2 / 2 0 2 3
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CANA-DE-AÇÚCAR
Projeções apontam retração das vendas

Safra 21/22 Safra 22/23*

Fonte: Conab e IBGE    *estimativa

8,345 8,307 598,369,355 72,02

-0,5 3,4 3,9

Área Plantada (milhões de ha) Produção (milhões de tons)

Produtividade (ton/ha) Variação (%)

578,7

dutividade vem subindo bastante, alcan-
çando 74.571 quilos por hectare, uma 
média bem superior à do resto do País.

Resultado semelhante foi registrado 
no Centro-Oeste com pequenos ajustes 

                   Mesmo tímido, 
haverá aumento da 
produção em função 
dos ganhos de 
produtividade ”
ANDY DUFF 

RABOBANK

“
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O 
início do cultivo do algodão no 
Brasil é incerto. Na literatura 
há registros de pequenas cultu-
ras por indígenas. Mas foi em 
1750 que a cotonicultura alcan-

çou escala comercial, logo colocando o 
País como um dos maiores produtores e 
exportadores da commodity. Tudo ia 
bem até que uma infestação de bicudo, 
por volta da década de 1990, inverteu a 

38 DINHEIRO RURAL/184-JANEIRO/FEVEREIRO-2022

Depois de se tornar 
importador de algodão 
em pluma nos anos 1990,
o País reconquistou o
posto de um dos maiores 
exportadores da 
commodity e deve elevar a 
produção na próxima safra

Brasil de 
volta ao 
topo do 
ranking 
mundial

balança comercial e o mercado domésti-
co passou a importador. Agora, nova 
reviravolta. Com 1,68 milhão de tonela-
das da pluma embarcadas na safra 
2021/22, somando receita de US$ 3,208 
bilhões, o Brasil voltou a se destacar 
alcançando o posto de segundo maior 
exportador de algodão do mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos. Os dados 
são do último levantamento da 

Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa).

E a tendência é a cultura continuar 
em ascensão. Na próxima safra, a área 
plantada deverá subir 2,6% em relação à 
anterior, totalizando 1,641 milhão de 
hectares, de acordo com o levantamento 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). A produção 
total projetada (incluindo pluma e caro-
ço) chega a 7,23 milhões de toneladas, 
crescimento de 15,3%, ante a safra 
2021/22. Com esse volume, o País conse-
guirá atender com folga as cerca de 750 
mil toneladas médias do consumo inter-
no e ainda colocar o restante à disposi-
ção do mercado internacional.

Os produtores nacionais comemora-
ram as conquistas do biênio encerrado 
no último mês de dezembro porque 
refletem as mudanças no setor. Segundo 
o presidente da Abrapa, Júlio Cézar 
Busato, a execução do projeto para a 
certificação oficial do algodão brasileiro, 
em parceria com o Ministério da 
Agricultura, agregou ainda mais valor à 
fibra nacional. “Ampliamos o programa 
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ties. Isso porque o consumo global da 
fibra vem caindo ano a ano, passando de 
25,5 milhões de toneladas para 25,1 
milhões de toneladas no ano passado. 
Preocupados, os produtores dizem que 
há um avanço no uso de fibras sintéticas. 
“Houve uma redução de consumo espe-
cialmente na China, maior comprador 
mundial”, afirmou a analista do 
Rabobank, Marcela Marini. Ela acres-
centa que a menor procura tirou a força 
das cotações no mercado internacional, 

quando comparado às altas 
registradas em outras commo-
dities como milho e soja.

Com essa redução do con-
sumo, é esperada leve recom-
posição dos estoques globais, 
passando de 18,5 milhões de 
toneladas para 19,1 milhões de 
toneladas, mesmo consideran-
do a oferta menor dos maiores 
produtores da pluma. Diante 
da fraca demanda, as cotações 
da pluma na bolsa de Nova 
York apresentaram queda de 
24% só em outubro de 2022 
ante o mesmo mês do ano 
anterior. O preço preocupa o 
cotonicultor brasileiro, mas 
não será impeditivo para que 
dessa vez ele se mantenha no 
topo do ranking mundial.

SouABR, que permite a rastreabilidade 
desde a semente até o guarda-roupa”, 
afirmou. Em outra frente, o setor 
implantou o projeto-piloto do ABR-Log 
que, segundo o executivo, “já está em 
processo de testagem do protocolo social, 
ambiental e de boas práti-
cas, a serem seguidas por 
todos os terminais portuá-
rios, garantindo a certifica-
ção socioambiental”.

O ABR-Log tem o obje-
tivo de melhorar a qualida-
de das operações para que o 
algodão chegue ao destino 
sem danos físicos e sem 
sujeiras. Para Busato, esses 
resultados só estão sendo 
possíveis devido à ação con-
junta de diferentes elos da 
cadeia produtiva, que con-
tribuíram para programas 
importantes como o movi-
mento Sou de Algodão e a 
iniciativa Cotton Brazil. Em 
seis anos de existência, o 
Sou de Algodão reuniu mais 

P E R S P E C T I V A
2 0 2 2 / 2 0 2 3

                   União de todos 
os elos da cadeia de 
produção ajudou o 
Brasil a retomar seu 
lugar entre os maiores”
JÚLIO CÉZAR BUSATO 

ABRAPA

“
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ALGODÃO
Produtividade em destaque

Safra 21/22 Safra 22/23*

Fonte: Conab e IBGE    *estimativa

1,600 1,641 7,2303,920 4,404

+2,6 +15,3 +12,4

Área Plantada (milhões de ha) Produção (milhões de tons)

Produtividade (ton/ha) Variação (%)

6,273

de 1,1mil marcas 
parceiras que aju-
daram a incentivar 
o uso da fibra junto 
ao consumidor bra-
sileiro. Já o Cotton 
Brazil promove a 
commodity brasi-
leira no mercado 
externo, ajudando 
a ampliar os negó-
cios, sobretudo na 
Ásia, onde a 
Abrapa mantém 
um escritório 
comercial.

SECA O clima vem 
sendo o maior 
desafio para a pro-
dução do algodão 
tanto no Brasil 
como em outros 
países produtores, 
a exemplo dos 
Estados Unidos e 

do Paquistão. Os concorrentes do produ-
to brasileiro tiveram problemas sérios 
com suas safras e houve redução da ofer-
ta global. Mas mesmo com menos produ-
to disponível, as cotações internacionais 
não subiram tanto como outras commodi-
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O
aumento dos custos de produção 
pressionou o mercado de proteí-
nas animais por todo o mundo 
ao longo de 2022. A inflação glo-
bal provocada pela alta das 

commodities, pelos preços dos combus-
tíveis e de energia tende a continuar, o 
o que tornará o cenário ainda bastante 
desafiador para os produtores durante 
o decorrer deste ano. Além disso, a 
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Aumento dos preços de 
insumos como grãos 
usados na ração assim 
como da energia afetaram 
bastante as margens dos 
produtores e ainda deixam 
muitas incertezas no 
horizonte de proteínas 

Custo
elevado 
desafia 
produção de 
de carnes

guerra na Ucrânia segue sem solução 
provocando instabilidade na economia 
global e causando impactos em toda a 
cadeia produtiva. Do lado do consumo, 
há ainda muita expectativa sobre o 
crescimento da economia da China, 
grande consumidor de proteínas. O 
gigante asiático tem enfrentado novas 
ondas de Covid-19 e não se sabe quan-
do voltará a crescer em níveis pré-pan-

demia. Mesmo assim, houve aumento 
do consumo de carne proveniente do 
Brasil entre os chineses. Segundo o 
analista de mercado de proteína animal 
do Rabobank, Wagner Yanaguizawa, “a 
China elevou suas compras e respondeu 
por 55% do total exportado, o que deve 
continuar ocorrendo em 2023”.  

Se as incertezas globais afetam os 
resultados das exportações brasileiras, 
no mercado doméstico há outras variá-
veis que pesam na rentabilidade do 
setor de proteínas. A inflação fechou o 
ano com o IPCA em 5,79%, bem acima 
da meta estipulada pelo Banco Central 
(que era de 3,5%) e também pesou no 
bolso do consumidor brasileiro. Ainda 
de acordo com o analista do Rabobank, 
“a alta dos preços levou o brasileiro a 
diminuir bastante as compras de carne 
bovina”. 

No total, a produção brasileira 
desse item chegou a 10,2 milhões de 
toneladas em 2022 e a expectativa é de 
crescimento tímido, apenas 2% neste 
ano, para 10,4 milhões. De acordo com 
estimativas da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), as projeções 
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2,5% no último ano em relação a 2021, 
atingindo a marca de 4,47 milhões de 
toneladas. Para este ano, a projeção é 
subir 1%, chegando a 4, 519 milhões de 
toneladas. Deste total, 1,3 milhão de 
toneladas devem ser exportadas, 2% a 
mais que no ano anterior. 

Assim como nas previsões para 
bovinos e suínos, o setor de frango não 
alimenta grandes expectativas para 
2023. A produção deve chegar a 14,791 
milhões de toneladas neste ano, 1,5% 
acima das 14,573 de 2022. As exporta-
ções, porém, devem subir 3%, passando 
das 4,394 milhões de toneladas de 2022 
para 4,526 milhões em 2023, de acordo 
com os dados da ABPA. 

Segundo o analista Yanaguizawa, a 
China também é o maior mercado para 
o frango brasileiro. “O Brasil tem gran-
de capacidade de oferta, custo competi-
tivo, por isso a carne brasileira está 
sendo muito demandada”, afirmou, dei-
xando um alerta: “É preciso ficar aten-
to porque pode haver um aumento de 
barreiras sanitárias”. Um problema a 
mais para quem produz de olho nas 
exportações. 

para o aumento de exportações de carne 
bovina também é modesta: 1,5%. Se a 
previsão se cumprir, as vendas ao exte-
rior chegarão a 2,7 milhões de toneladas 
até dezembro. Em 2022, foram exporta-
das 2,69 milhões de toneladas.  

Apesar do pouco otimismo com as 
vendas, produtores brasileiros eleva-
ram a quantidade de bovinos confina-
dos, atingindo em 2022 a marca recorde 
de 6,95 milhões de cabeças. O cresci-
mento foi de 4% em relação ao ano ante-
rior e de 46% ante 2015, segundo o 
Censo de Confinamento feito pela 
DSM, multinacional especializada em 
nutrição animal. 

SUÍNOS E AVES No caso de suínos, a 
produção está em alta por nove anos e 
o consumo interno atingiu o maior 
volume dos últimos anos, superando a 
casa dos 18 quilos per capita. Ainda 
assim, é por causa das vendas ao mer-
cado externo que a produção tem cres-
cido mais.

Isso se deve à maior competitivida-
de dessa proteína em relação ao boi. 
No total, a produção de suínos cresceu 
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PROTEÍNA ANIMAL
Crescimento tímido para 

todos os tipos (em mi/ton)

2021 2022 2023*

1,5% 3%

Produção Exportação Proj. Crescimento

Fonte: ABPA   *estimativa

AVES

BOVINOS

2021 2022 2023*

2% 1,5%

2,320

10,286
10,492

2,691 2,732

9,750

SUÍNOS

2021 2022 2023*

1% 2%

4,474 4,5194,365

1,321 1,281 1,307

14,500 14,573 14,791

4,225 4,394 4,526

                 O Brasil 
tem grande 
capacidade 
de oferta e  
demanda 
internacional 

WAGNER YANAGUIZAWA 

RABOBANK

“
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Chegou 
a nova edição 
da IstoÉ

Uma revista semanal 
com jornalismo de 
qualidade, com 
opiniões plurais 
para leitores 
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Muito além do 
cafezinho
Unindo tecnologia e sustentabilidade, 
a Nescafé Dolce Gusto acrescenta
 valor na xícara da bebida mirando um 
mercado que deve crescer 50%
em 30 anos
POR LANA PINHEIRO 

DINHEIRO RURAL/190-JANEIRO/FEVEREIRO-202344

U
ma xícara de café bem tirada. Para os bons apre-
ciadores, o método de extração da bebida é crucial 
para valorizar as notas e perfumes que migram 
dos grãos para o líquido. Para chegar ao ponto 
ideal, a ajuda de um barista era quase sempre ne-
cessária. Alguns aficionados, até se aventuravam 

e mesmo em casa já conseguiam efeitos surpreendentes. 
Mas nunca com o simples apertar de um botão. O que pa-
recia impossível se tornou realidade graças a uma tecno-
logia proprietária da Nestlé: o Nescafé Dolce Gusto Neo, 
lançamento global da marca que pela primeira vez escolheu 
o Brasil para apresentar em primeira mão uma novidade de 
tamanha relevância. Seu desenvolvimento levou cinco anos 
e só por aqui recebeu investimento de R$ 300 milhões.

Como uma das funcionalidades da nova máquina, o con-
sumidor consegue escolher entre cinco tipos de preparação 
de sua xícara: ristretto, espresso, lungo, caseiro e ameri-
cano. Tudo isso com um objetivo muito claro. “Queremos 
trazer a experiência das cafeterias para dentro da casa do 
nosso consumidor”, afirmou Arnaud Deschamps, vice-
-presidente da companhia e head de Nescafé Dolce Gusto 
à RURAL, na Suíça. Isso significa, modos diferetes de FO
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SOMENTE NO BRASIL, O 

LANÇAMENTO CONSUMIU

R$ 300 MILHÕES
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O CONSUMIDOR DO NESCAFÉ

43% 
preferem evitar 

produtos embalados 
com plástico

93% 
associam café 
de qualidade 
às cafeterias 

47%
 acham que cafés 
individuais geram 
muito desperdício 

84% 
querem servir café de 

qualidade aos seus 
convidados

A G R O N E G Ó C I O S
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preparo, sabores diversos, inovações, 
tecnologias e sustentabilidade. 

Nesta nova geração, o plástico das 
antigas cápsulas dá lugar a um papel 
100% biodegradável, resolvendo um 
dos maiores problemas ambientais 
dos cafés espressos. De acordo com 
a empresa, após o uso, a embalagem 
com a borra pode ser retirada da 
máquina e colocada diretamente em 
uma composteira. Em seis meses, 
vira matéria orgânica. O processo, 
afirmou Peter Mul, líder de P&D de 
Nescafé Dolce Gusto, foi complexo, 
porque o projeto tinha que chegar a 
um equilíbrio perfeito entre o mate-
rial da cápsula, o funcionamento da 
máquina e a extração da bebida em 
seu potencial máximo de qualidade. 
“O objetivo final sempre foi entregar 
a melhor xícara para o consumidor, só 
que com mais sustentabilidade.”

Como base para o desenvol-
vimento do Neo, está uma ampla 
pesquisa feita pela companhia com 
os consumidores brasileiros. Entre 
os achados mais relevantes, a vonta-
de de ter um bom café em casa feito 
sem esforço, mas com uma preocu-
pação determinante sobre o impacto 
das cápsulas de plático e alumínio 
no ambiente. De acordo com a 
empresa, 43% dos entrevistados 
afirmaram que prefeririam evitar 
embalagens de plástico e 47% acre-
ditam que os encapsulados geram 
muito desperdício. Na outra ponta, 
93% associam café de qualidade às 

cafeterias e 84% querem servir o 
equivalente aos seus convidados. 
Assim, segundo Deschamps, nasceu 
Nescafé Dolce Gusto. “Estamos 
expandindo a fronteira da bebida.”

PLANOS O aumento das vendas 
deve ser uma das consequências 
finais para a Nestlé. A empresa não 
divulgou metas comerciais, mas 
deixou claro que olha para o mercado 
de café querendo ampliar o market 
share da marca Dolce Gusto. Hoje, 
ela participa com uma em cada sete 
xícaras consumidas no mundo. 

O crescimento pode vir de dois 
caminhos. O primeiro é trazendo 
consumidores de concorrentes para 

o Neo — as cápsuas sustentáveis só 
servem nas máquinas da linha. Ou 
de forma orgânica. Segundo Marcelo 
Burity, head de Desenvolvimento de 
Café Verde da Nescafé, “o consumo 
da bebida deve crescer ao menos 
50% até 2050 globalmente”. Na 
última safra, a demanda superou as 
160 milhões de sacas. Como maior 
produtor, o Brasil participa com 
pouco mais de 30%. Em números ab-
solutos, a safra 2022/23 deve chegar 
a 3 milhões de toneladas. Boa parte 
vendida para a Nestlé.

Segundo Taissara Martins, ge-
rente de ESG para Cafés e Bebidas 
da Nestlé Brasil, 10% dos grãos 
produzidos em território nacional 
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ARNAUD  
DESCHAMPS
 NESCAFÉ DOLCE 

GUSTO

Queremos 
trazer a 
experiência 
das 
cafeterias 
para dentro 
da casa do 
nosso 
consumidor”

“

TECNOLOGIA  
Nova máquina  
é conectada a 
aplicativo e lê  
instruções 
impressas 
nas cápsulas

são comprados pela empresa, e 
quando o corte são os 13% de grãos 
certificados, mais de 80% vão para 
a companhia. “Além do volume, a 
origem sustentável do café é um 
diferencial do País”, afirmou a execu-
tiva. Este foi um dos pontos também 
considerados para que a fábrica de 
Montes Claros (MG) fosse pioneira 
na fabricação das cápsulas: é perto 
dos centros produtores do grão que 
já têm técnicas de agricultura de 
baixo carbono estabelecidas.

São três as origem do café: Cer-
rado Mineiro, Sul de Minas e Espí-
rito Santo que se transformam em 
dez variedades, sendo seis da linha 
regular,  dois orgânicos, e dois da 
marca Starbucks. Todos eles certifi-
cados, critério que deverá ser cada 
vez mais exigido pela Nestlé que em 
novembro anunciou US$ 1 bilhão em 
investimentos para tornar a cadeia 
mais responsável. 

É da agricultura que vem 70% 
das emissões carbono da companhia, 
que não está medindo esforços para 
que a única pegada Nescafé a ser 
reconhecida pelas gerações futuras 
seja em forma de uma xícara de café 
sustentável e da melhor qualidade.
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AGROTECNOLOGIA

Após sucesso na venda de leite e de 
sucos, empresa paulista triplica seu 
faturamento e expande seus negócios 
mirando a categoria de lácteos 
POR ANNA FRANÇA

A
crise dos 40 anos fez bem para a 
Xandô. A empresa que até agora 
teve como carros-chefes o leite 
Tipo A seguido por sucos integrais, 
precisou se reinventar nos últimos 

quatro anos. Reviu seu plano de negó-
cios, profissionalizou a equipe, reforçou 
o time de marketing, iniciou um plano 
para diversificar produtos e seus canais 
de distribuição. O resultado já apareceu. 
Segundo o diretor-presidente Alexan-
dre Wolff o faturamento praticamente 
triplicou nos últimos três anos, velocidade 
que pretende manter em 2023. “Queremos 
dobrar novamente neste ano”, disse Wolff, 
sem revelar valores. Para isso, investi-
mentos estão sendo feitos com produtores 
de uva, maçã e tangerina, além de ampliar 
a produção de leite e melhorar os recursos 
administrativos.

Um dos planos mais audaciosos da em-

QUARENTONA,

XANDÔ
AUMENTA SEU APETITE
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presa, fundada m 1982 
por Lair Antônio de 

Souza, é consolidar 
os novos produtos 
que entraram 

para o portfólio 
da empresa em 2022. 

Dentre os derivados do 
leite, as novidades são 
o leite Xandô A2, com 
a garantia de que sua 
procedência do é de apenas 
animais com genótipo A2; 
os queijos coalho e minas 
padrão; além da Manteiga 
Extra Xandô. “Os novos 
queijos se diferenciam da 
concorrência por serem 
produzidos com o leite 
Xandô A2 e carregam a 
qualidade de um rigoroso 
manejo do produto, desde 
a produção do leite, na 
Fazenda Colorado, até a 
embalagem à vácuo, que 
preserva sua integridade e 
frescor”, disse Vivian Ra-
mirez, head de Marketing 
da Xandô.

Como curiosidade, vale destacar 
que um dos gatilhos para acelerar 
o processo de reinvenção da marca 
aconteceu diante de um desafio. 
A empresa, assim como todas as 

fazendas de pecuária do 
Brasil, viu sua produção 
ser restringida após ter 
de cumprir requisitos 
rígidos do Ministério da 
Agricultura, indicando 
a procedência de um 
rebanho específico de 
uma única propriedade. 
Apesar da mudança, a 
Fazenda Colorado, locali-
zada em Araras, interior 
de São Paulo, onde é con-
centrada a produção, foi 
reconhecida novamente 
como a maior produtora 
de leite do Brasil, segun-
do o Top 100 MilkPoint 
2022. No ano passado, 
foi registrado recorde de 
100 mil litros produzidos 
em apenas 24 horas com 
modernas ordenhas em 
formato de carrossel.

ALTERNATIVAS Mas 
nem só de lácteos vive 
a Xandô. Segundo o 
diretor-presidente da 

empresa, os sucos integrais, que 
representavam 25% da produção, 
saltaram para 40% em 2022. “So-
mente no primeiro semestre do ano 
passado, a categoria cresceu 60%”, 

afirmou. Não é por outro motivo que 
Wolf afirmou que os sucos “serão a 
maior alavanca de crescimento para 
os próximos anos, além das inova-
ções”. O volume garante à marca a 
vice-liderança das vendas do setor 
em todo o estado de São Paulo.

Atualmente constam na linha 
de produtos os sucos integrais 
de laranja, uva, tangerina, maçã, 
limonada siciliana e Mix (abacaxi, 
laranja, cenoura e gengibre). Agora 
uma versão funcional passa a inte-
grar este segmento: o suco verde. A 
bebida feita à base de água de coco, 
couve, pepino, gengibre, acerola, 
limão, maçã e clorofila tem um públi-
co certo: aqueles que querem ficar 
fitness, sem abrir mão de um cardá-
pio repleto de novidades de abrir o 
apetite. Assim como a Xandô.

ALEXANDRE 
WOLFF 

PRESIDENTE DA 

XANDÔ  

               
 Queremos ir 
muito além 

do leite, 
criando uma 

linha 
completa de 

bebidas 
saudáveis ”  

“

OS SUCOS JÁ RESPONDEM 
POR 40% DA PRODUÇÃO 
DA EMPRESA, AUMENTO 

DE 60% EM 2022 

PORTFOLIO 
RENOVADO 

Novos itens 
derivados do leite 

chegam ao mercado 
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LUXO
PARA O 
CAMPO  
O crescimento do 
agronegócio brasileiro chama 
a atenção de marcas 
interessadas em atender um 
consumidor exigente e que 
dá valor a exclusividade, 
sofisticação e conforto

R$ 995,00
(a máquina)

   J O I A S    

BRILHO DOS JARDINS DO ÉDEN 

   E M P Ó R I 0  

QUEIJO
PREMIADO 
Um queijo do reino que 
passa quatro meses em 
uma câmara subterrânea 
e possui uma casca 
rústica de cor carmim. 
Essas são as marcantes 
características do R$ 349,90 

  B E B I D A 

NESPRESSO COM 
ASSINATURA PIERRE HERMÉ
A Nespresso, em parceria com o chef 
pâtissier Pierre Hermé, lançou a linha 
Edição Limitada Festive 2022. Com 
três novos cafés e acessórios 
exclusivos, a marca traz uma coleção 
inspirada na criatividade gastronômica 
do renomado mestre confeiteiro. 
Conhecido como o criador da Haute 
Pâtisserie, seus doces são sinônimo 
de design vanguardista, habilidade 
técnica e sabores refinados. Por meio 
da parceria com a Hermé, outra 
noividade: a máquina CitiZ Magic 
Blue, em uma exclusiva cor azul de 
edição limitada.   

   A U T O M Ó V E I S

TOYOTA LANÇA
HILUX SRX LIMITED
A Toyota lançou no final de 2022 uma versão 
especial da picape média mais vendida do Brasil. A 
Hilux SRX Limited chega para complementar o 
portfólio da montadora japonesa, trazendo mais 
conforto e comodidade com seus itens exclusivos. A 
novidade já está à venda em todo País. Versátil, ela 
herda as configurações do modelo topo de linha SRX, 
com design moderno de faróis dianteiros, grade e 
para-choques. Internamente se destaca pelo áudio 
totalmente integrado ao painel de instrumentos. Seu 
grande diferencial, entretanto, está na inclusão de 
itens de conforto como a capota rígida, para melhor 
experiência de condução e passeio.

R$ 337.990

premiado queijo 
Giramundo. Feito com 
leite proveniente de 
gado da raça simental, 
ele é produzido pela 
Fazenda Santa Luzia 
(SP) e já conquistou 
duas medalhas de 
prata do Prêmio 
Queijo Brasil. 

Inspirada no brilho das diversas nuances das luzes do 
pôr do sol, a Bulgari lançou uma coleção de joias 
denominada Sunset in Eden. O destaque luxuoso 
ficou por conta de um relógio cravejado de brilhantes 
feito em ouro 18 quilates no formato de uma 
serpente. A coleção ainda inclui colares, anéis e 

pulseiras que 
repetem o icônico 
símbolo da marca e 
foram apresentadas 
em evento no 
hotel Belmond 
Copacabana Palace, 
no Rio de Janeiro, 
pelas atrizes 
Fernanda Lima e 
Thais Araújo. 

PREÇO SOB 
CONSULTA 
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POR ANNA FRANÇA

R$ 10.700
A partir de
R$ 81.890

   V E S T U Á R I O

JAQUETA 
OFF ROAD
O irreverente estilo dos 
motociclistas do final 
dos anos 40 está 
presente na mais nova 
linha de jaquetas da 
Ralph Lauren. O 
modelo que acaba de 
ser lançado pela grife 
norte-americana é 
feito de couro bovino 
curtido com vegetais e 
possui uma tonalidade 
preta sobre marrom. A 
Slim Fit Leather Moto 
Jacket ainda tem 
acabamento 
desgastado 
conseguido após um 
processo de várias 
etapas, o que permite 
que a peça pareça 
envelhecida, e que 
continue 
envelhecendo, mas 
com muita classe. Os 
ombros e os cotovelos 
são acolchoados e 
reforçados. A gola 
estilo racer traz ainda 
mais charme a quem 
a veste para sair por

aí. É prefeita para 
tempos frios para 
amenos, eventos 
casuais e, claro, 
para um passeio de 
moto no meio 
urbano ou rural. 

   E L E T R O D O M É S T I C O S 

DESIGN NA COZINHA 
Os amantes da culinária podem 
elevar ainda mais sua experiência 
na cozinha com todo o requinte dos 
fogões Glem Gás. O Magnifica 120 
é bom exemplo. Puxadores com 
acabamento em fibra de carbono 
reforçam o design italiano, 
proporcionando um estilo 

contemporâneo para 
cozinhas planejadas. 
Além disso, queimadores 
semiprofissionais são 
dotados de sistemas de 
segurança que cortam o 
fornecimento do gás 
quando a chama apaga. 

   U T E N S Í L I O S

COZINHA
FRANCESA    
Reconhecidas por sua 
resistência e durabilidade, as 
panelas de ferro Le Creuset 
são produzidas 
individualmente por artesãos 
franceses com os melhores 
materiais desde 1925. O que 
chama atenção são suas Preço: a panela oval signature sai por R$ 2.399,00

cores vibrantes que 
deixam qualquer cozinha 
mais bonita e 
sofisticada. Por isso 
mesmo elas podem ir do 
fogo direto para a mesa, 
deixando os pratos mais 
lindos e aquecidos por 
mais tempo. Os preços 
variam de acordo com o 
tamanho.   
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Quarteto 
fantástico

O 
cenário é o Cerro de Palo-
mas, elevação rochosa que 
se se tornou cartão-postal da 
cidade gaúcha de Santana 
do Livramento, na fronteira 
com o Uruguai. No entorno, 

propriedades que fazem parte da 
chamada Ferradura dos Vinhedos, 
caso das vinícolas Almadén, Cordi-
lheiras de Sant'Ana e Terroá Cam-
panha, além de áreas dedicadas à 
pecuária e a culturas de arroz, soja e 
café. Recentemente, a região ganhou 
notoriedade pela olivicultura. Essa 
peculiaridade transformou a vocação 
da Casa Albornoz, estância de 2,8 
mil hectares que em 2013 começou 
a receber suas primeiras mudas 
de oliveiras e nogueiras. Hoje, as 
plantações somam 220 hectares (120 

de olivas e 100 de noz-pecã) 
e seus frutos rendem 
a matéria-prima para 
itens de altíssima 

EM SANTANA DO LIVRAMENTO (RS), MÃE E FILHAS 
PRODUZEM AZEITE, MEL, NOZ, COSMÉTICOS E 
CERVEJA. TUDO COM TOQUE FEMININO E DE  
ALTA QUALIDADE. CONHEÇA A CASA ALBORNOZ

RECONHECIMENTO
A produção de noz-pecã 
tem feito sucesso e novos 
itens estão prestes a 
chegar ao mercado. O 
azeite Da Casa já foi eleito 
Melhor do Brasil na Itália 
e o mel está na base de 
uma cerveja também 
premiada

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH



53

FAMÍLIA UNIDA  
Em pé, Margariada  

e a filha Virgínia. 
Sentadas, as  irmãs 

Ana e Sílvia. As quatro 
deram um salto no 

negócio ao trocar a 
pecuária e as lavouras 

de arroz e soja por 
produtos de maior valor 

qualidade que já acumulam premia-
ções internacionais. No comando do 
negócio está a matriarca Margarida 
Albornoz e suas filhas Ana, Sílvia e 
Virgínia. A marca nasceu há apenas 
três anos e tem atraído visitantes 
para viver experiências ao ar livre e 
no lagar, onde é feito o azeite.

 Em fevereiro e março, meses de 
safra, é possível compreender ainda 
melhor os cuidados da família com o 
que a terra oferece. “A relação íntima 
com o campo revela a nossa caminha-
da, uma conexão consolidada e que 
se reinventa através das gerações”, 
afirmou Virgínia Albornoz. Em 2022, 
foram colhidas 70 toneladas de olivas, 
volume 10 vezes maior que o de 2020. 
São 14 variedades, de quatro países: 
Espanha, Grécia, Itália e Portugal. 
Em 2021, o rótulo Da Casa recebeu o 
prêmio de Melhor do Brasil no Inter-
national Olive Oil Contest, na Itália, 
um dos concursos mais disputados do 

mundo. “São os nossos filhos, nossos 
frutos”, disse Virgínia. 

 Com 185 mudas plantadas por 
hectare, a noz-pecã cultivada na 
Casa Albornoz chegou dos Estados 
Unidos (onde a grafia é pecan) com 
variedades provenientes da Flórida, 
do Texas e do Mississippi. A aceita-
ção do produto no mercado brasilei-
ro tem sido tão boa que a empresa já 
projeta ampliar as opções de emba-
lagens da noz in natura, além da tor-
rada, salgada e com pimenta. Hoje, 
os grandes sucessos da empresa são 
as versões torradas e cobertas de 
chocolate ao leite e amargo. 

O azeite extra virgem também 
está na base de outros produtos do 
portfólio, caso dos cosméticos vega-
nos e da cerveja artesanal fermenta-
da com azeite, a Oliven Kölsch, que 
tem na composição mel, capim limão 
e camomila. Criada em conjunto com 
a cervejaria Bodebrown, ela recebeu 

medalha de ouro no Concurso Bra-
sileiro de Cervejas 2021, realizado 
em Blumenau (SC). Também em 
parceria com a Bodebrown, a Bee-
-Helles Brasilianisch se destaca 
pelas notas de mel – outro produto 
que a família comercializa com 
marca própria, em duas floradas: 
eucalipto e campo nativo. 

 Segundo as mulheres da família, 
o respeito ao meio ambiente é uma 
condição essencial no trabalho de 
toda a equipe. O quarteto acom-
panha cada etapa do processo com 
cuidados que começam no plantio 
e manejo, passando pela colheita, 
processamento, armazenamento e 
venda. O turismo de experiência é 
mais um braço do negócio e pode ser 
agendado por e-mail (contato@casa-
albornoz.com.br) ou pelo telefone 55 
9 9617.3892. Além das degustações 
há piquenique, café da manhã, brun-
ch e almoço campeiro. 
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POR ANDRÉ SOLLITTOR
evelada em primeira mão na Agrishow, a nova 
versão do Land Rover Defender é um veículo in-
comparável em todos os aspectos. Potente, luxu-
oso e com a mais alta tecnologia embarcada, ele 
não custa pouco (a versão mais barata à venda 
no Brasil tem preço acima de R$ 700 mil), mas 

apaixona quem quer um automóvel que encare qualquer 
estrada de terra com todo o conforto e espaço interno. “O 
Defender é um veículo que carrega a essência da nossa 
marca, com um estilo incomparável, uma motorização 
potente e um interior tecnológico e versátil”, afirmou o 
coordenador de marketing de produto da Land Rover, 
Tiago Yoshitake. Segundo ele, a motorização diesel é 
muito solicitada pelos clientes. 

Para atender a essa demanda sem perder de vista 
o compromisso com a redução de emissões de CO2, a 
montadora de origem britânica e hoje pertencente a um 

grupo indiano desenvolveu um sistema que combina 
motor diesel de 300 cv com um alternador que também 
tem a capacidade de funcionar como motor elétrico. Ele 
usa a rotação do motor para gerar corrente elétrica e 
recupera energia quando o carro desacelera, carregando 
uma bateria de lithium de 48-volts. Com isso, fornece a 
assistência de torque necessária para reduzir o consumo 
de combustível e a emissão de CO2.

Construída com um monobloco de alumínio, a carro-
ceria é a mais resistente que a Land Rover já produziu: 
dez vezes mais rígida que a do Defender anterior. A sus-
pensão é a ar e o sistema Adaptative Dynamics monitora 
os movimentos do veículo 500 vezes por segundo, permi-
tindo ao modelo reagir instantaneamente às condições de 
piso e dirigibilidade para proporcionar maior controle e 
conforto ao motorista. Ainda assim, os mais experientes 
em off-road podem ajustar as configurações individuais 

VALENTE E CONFORTÁVEL COMO POUCOS, O LAND ROVER
DEFENDER 2023 TEM MOTOR DIESEL DE 300 CV COM AUXÍLIO  
ELÉTRICO QUE REDUZ O CONSUMO E AS EMISSÕES DE CO2 
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Luxo, 
potência

ROBUSTO E 
INTELIGENTE
A suspensão é 
monitorada 500 
vezes por 
segundo e a tela 
central de 11,4 
polegas se 
conecta ao 
celular do 
proprietário, que 
pode monitorar 
funções 
remotamente

Usar o veículo sem ter de comprá-lo é indicado 
para quem não quer se preocupar com impostos, 

documentação, manutenção e seguro

e tecnologia

para pilotar de maneira mais esportiva, sem usar a 
função automática. Em estradas de asfalto ou mesmo 
na cidade, o controle de cruzeiro adaptativo dosa a 
aceleração e a frenagem do veículo mantendo uma 
distância segura do carro a frente.  

O interior esbanja luxo. Nas versões topo de 
linha, os bancos climatizados em couro premium 
e os acabamentos estão disponíveis cinco tipos 
de revestimentos em tons de preto, marrom, cin-
za e bege. Mas a grande novidade é a tecnologia 
InControl™Telematics, que faz interface entre a 
tela central de 11,4 polegadas sensível ao toque e o 
celular do usuário. A tecnologia oferece assistência 
rodoviária e serviços de emergência, incluindo uma 
tecla para ligação de emergência que aciona o 190. 
O Defender 90 HSE custa R$ 709.950. O modelo 110 
tem três versões, de R$ 729.950 a R$ 805.850. 

Picape Maverick 
por assinatura
Evitar a rotina de burocracia e 
manutenção de um carro é a grande 
vantagem dos serviços de assina-
tura oferecidos por montadoras, 
locadoras e empresas especializadas 
nesse modelo. A Ford Go, que já ofe-
recia assinatura da Ranger, do SUV 
Territory e  da  van Transit, incluiu os 
modelos Maverick e Bronco Sport. 
Única em seu segmento a combinar o 
interior de SUV com uma caçamba de 
médio porte, a picape Maverick Lariat 
FX4 chama a atenção pelo visual e 
entrega muito conforto e segurança. 
Equipada com motor 2.0 EcoBoost 
de 253 cv, transmissão automática 
de oito velocidades, tração AWD 
inteligente e cinco modos de direção, 
pode ser assinada com mensalidade a 
partir de R$� 6.550. Vai bem tanto no 
asfalto quanto na terra. O perfil baixo 
facilita o acesso à cabine e o espaço 
interno é muito bem aproveitado, 
com soluções como o compartimento 
de bagagem sob o banco traseiro. A 
motorização é a mesma que equipa o 
Bronco Sport Wildtrak, cuja assinatu-
ra mensal custa R$� 7.990. No Ford Go, 
a Ranger parte de R$� 5.650.

DINHEIRO RURAL/190-JANEIRO/FEVEREIRO-2023 55

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH



SUSTENTABILIDADE

56 DINHEIRO RURAL/190-JANEIRO/FEVEREIRO-2023

DESMA 
Cerco europeu   c

US$ 159,09 BILHÕES
VOLUME EXPORTADO PELO AGRO 

NACIONAL EM 2022
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E
mpresas agropecuárias brasilei-
ras que tenham países da União 
Europeia como destino de suas 
mercadorias começam 2023 com a 
notícia de que as regras do jogo 

são oficialmente outras. Em meados de 
dezembro o Parlamento Europeu aprovou 
a lei antidesmatamento que impede a 
entrada na região de commodities produzi-
das em áreas desmatadas, degradadas e 
fruto de trabalho que violem os direitos 
humanos e dos povos indígenas. A decisão e 
seus desdobramentos estão sendo acompa-
nhados de perto pelo setor e pela entidade 
que o representa, a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
“A posição da União Europeia nos preocu-
pa na medida em que ela vai além do neces-
sário”, afirmou Suemi Mori, diretora de 
Relações Internacionais da entidade.

57

SMA TAMENTO
opeu   contra o

APROVAÇÃO DO GREEN DEAL PELO PARLAMENTO DO BLOCO E O  
AVANÇO DA EXIGÊNCIA DE DEVIDA DILIGÊNCIA EM DIREITOS 
HUMANOS IMPACTARÁ O BRASIL

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH



Nas entrelinhas da fala da diretora 
da CNA, dois lados da mesma moeda. 
Em um, a informação de que o setor 
sabe e está comprometido — em 
grande parte — com a urgente neces-
sidade de aliar a produção de alimen-
tos com a preservação da natureza. 
Prova inexorável é que foi a inteligên-
cia brasileira a criadora de técnicas 
agrícolas de baixo carbono reconhe-
cidas internacionalmente como a 
Integração Lavoura-Pasto-Floresta 
(ILPF), a agrofloresta e o plantio 
direto. Mesmo órgãos internacionais 
como o Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU) defendem 
a sustentabilidade da produção das 
commodities brasileiras, como disse 
à RURAL Alexander Rose, gerente 
sênior de Meio Ambiente, e também 
da Plataforma de Ação pelo Agro 
Sustentável da entidade. “O agro 
brasileiro é muito bem preparado 
tecnicamente com formas de cultivo e 
decisões ancoradas na ciência.”

SUSTENTABILIDADE
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ALEXANDER ROSE 
PACTO GLOBAL DA ONU

 Ao cumprir as novas normas, o 
produtor ficará mais produtivo”“

Do outro lado da moeda lançada 
por Suemi, há uma preocupação com 
a falta de detalhes práticos do alcance 
da lei. Isso porque, entre outros pon-
tos do texto, há a informação de que a 
regra valerá para toda a cadeia. Mas 
uma coisa é falar em uma cadeia da 
agricultura na Holanda, Suécia e até 
mesmo França. No Brasil a realidade 
é outra. De acordo com o último censo 
agropecuário realizado pelo IBGE, 
em 2019, o Brasil tem mais de 5 
milhões de estabelecimentos agro-
pecuários, que ocupam 351,3 milhões 

de hectares, ou cerca de 41% da área 
total do País.

Verdade seja dita, dentro do con-
ceito ESG (ambiental, social e gover-
nança), das novas diretrizes europeias 
ou mesmo das leis brasileiras, grandes 
empresas são sim corresponsáveis 
pelas práticas de seus fornecedores. 
Vide exemplo dos diversos casos de 
trabalho escravo que ainda existem 
e que, vez ou outra, atingem grandes 
marcas. Mas o que se espera dessas 
novas políticas do Bloco Europeu 
é que forneçam aos seus parceiros 
comerciais, Brasil inclusive, mais 
detalhes sobre as novas normas e uma 
certa adaptação à realidade local.

IMPACTO De certo mesmo, há a 
definição das culturas para as quais 
a devida diligência ambiental e a de 
direitos humanos passam a valer 

Madeira, 
café, cacau, 

palma, boi 
e borracha
na mira  do  
Green Deal
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necessidade de rastreamento de pro-
dutos desde sua origem. As demais, 
afirmou Rose, tendem a se adaptar 
porque no final, também ganharão. 
“Ao cumprir as novas normas, o pro-
dutor ficará mais produtivo”.

É esse o agronegócio que o presi-
dente da CNA, João Martins, se dedi-
ca a mostrar para a Europa. “Intensi-
ficamos o intercâmbio de informações 
com autoridades europeias para 
mostrar que o nosso agro é sustentá-
vel”, afirmou. Além de reuniões bila-
terais, seja no Brasil ou na Europa, a 

entidade também 
reativou em 2022 o 
programa de Inter-
câmbio AgroBrazil, 
interrompido por 
dois anos devido 
à pandemia. Nele, 
diplomatas de 
diversos países, 
europeus ou não, 
vão a campo para 
uma imersão em 
propriedades, coo-
perativas, entidades 
de pesquisa, como 
a Embrapa. Voltam 
com conhecimento 
do campo real.

Ao fazer o 
dever de casa dentro da porteira, ao 
contar com a ajuda de entidades para 
mostrar as boas práticas sustentáveis 
já implementadas e quiçá do governo 
para punir quem comete ilegalidades, 
o produtor brasileiro poderá reverter 
a ameaça do Green Deal e torná-lo 
uma oportunidade para aumentar o 
share dos países europeus na balan-
ça comercial.
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JOÃO MARTINS
CNA

 Intensificamos o diálogo para mostrar 
que o nosso agro é sustentável”“

desde o início. São elas: borracha, 
cacau, café, carne bovina, madeira, 
óleo de palma, soja, e alguns produtos 
derivados como chocolate, couro e 
móveis. Agora, compare a lista com 
o ranking das commodities agrícolas 
mais exportadas pelo Brasil: com-
plexo soja (53,5% das exportações); 
produtos florestais (14,4%); carnes 
(8,3%); complexo sucroalcooleiro 
(7,0%) e café (3,9%). Ou seja, somente 
os derivados de cana-da-açúcar fica-
ram de fora do Green Deal (Acordo 
Verde, em tradução livre), que é como 
a política foi batizada.

Para se chegar ao potencial 
risco que a decisão traz para o País 
é preciso recorrer à matemática. 
No ano passado, as exportações do 
agronegócio brasileiro somaram US$ 
159,09 bilhões, sendo que as commo-
dities-alvo da lei antidesmatamento 

representaram 80% dos embarques. 
Desse bolo, a União Europeia ficou 
com 20% das exportações dos pro-
dutos florestais; 14,2% do complexo 
soja; 7,8%, do café; e 5,1%, de carnes. 
Os dados são do Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São 
Paulo (IEA-USP). O volume de cacau 
é marginal, mas o estrago geral pode 
ser considerável.

CONTRAPONTO Se na teoria a ma-
temática é de uma exatidão inques-
tionável, na prática não é bem assim. 

E o que parece um problema, pode se 
transformar em oportunidade para o 
Brasil. Um dos motivos é o nível de 
maturidade do País em práticas sus-
tentáveis. Por isso, segundo Alexan-
der Rose, do Pacto Global da ONU no 
Brasil, os impactos nas exportações 
devem ser marginais. “O agronegócio 
brasileiro tem todas as competências 
para atender as demandas da lei, que 
há bem da verdade não traz nenhuma 
grande novidade”. É isso que explica 
o fato de muitas exportadoras já esta-
rem adequadas às demandas como a 
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AGROTECNOLOGIA

do produtor  
brasileiro

O Vale do Silício
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PIRACICABA REÚNE 
AGTECHS QUE 
CONTRIBUEM  
COM TECNOLOGIA  
PARA O AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO E 
IMPULSIONAM A 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

POR VICTOR MARQUES

N
a década de 1970, o Norte da Califórnia, nos 
EUA, passou por um processo bem particular. 
A presença abundante de silício, matéria-prima 
para resistores e semicondutores, atraiu grande 
número de fábricas de componentes eletrônicos 
para a região. Logo em seguida, empresas de 

tecnologia também migraram para lá, criando grande 
concentração. Google, Apple e Meta, entre elas. Por sua 
característica geográfica e pela presença do elemento 
químico, a região começou a ser mais conhecida pelos no-
vos moradores como Vale do Silício do que pelas cidades 
que ali estavam — Palo Alto, São Francisco e Santa Cla-
ra. Essa mesma ideia foi trazida e tropicalizada no Brasil. 

A 160 KM DA CAPITAL PAULISTA,  
CIDADE É A SEGUNDA MAIOR  EM 

NÚMERO DE AGTECHS DO PAÍS
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no ecossistema de Piracicaba”. 
Muitas das startups da região 

foram formadas na universidade. Ali 
aprenderem, entre outras coisas, a 
avaliar o risco tecnológico e de mer-
cado, entendendo as possibilidades 
de sucesso dos projetos e sua viabili-
dade econômica. “Somos um pequeno 
ecossistema dentro de outro maior, 
concretizando muita conexão com 
outros ambientes e criando oportuni-
dades”, disse Barbosa.

CASES Um exemplo de sucesso da 
Esalqtec é a Smartagri, que atua 
com ferramentas digitais na área 
de fenotipagem e experimentação 
agrícola. Seu sistema Phenosys avalia 
o crescimento de plantas dentro de 
casas de vegetação. O usuário apenas 
programa os horários para a reali-

FORTE PRESENÇA DA ACADEMIA, COM A ESALQ-USP,           
ALÉM DE  INVESTIMENTO DE GRANDES MARCAS  EM           P&D VIABILIZAR

NA PALMA DA MÃO 
Agtechs brasileiras 
revolucionaram o modo  
do produtor gerir sua  
produção e propriedade

Quem quiser conhecer o Vale do 
Silício brasileiro tem que rodar 160 km 
a partir da cidade de São Paulo. Ao 
fim do trajeto, chegará em Piracicaba. 
Lá, no entanto, não tem silício. Nem as 
big techs. Mas sim uma concentração 
de empresas de todos os tamanhos e 
finalidades que usam a tecnologia para 
inovar o agro nacional. 

A formação do polo se deu a partir 
de investimentos do município e do 
apoio da Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz (Esalq), da Univer-
sidade de São Paulo (USP). A inicia-
tiva foi um chamariz para as agtechs. 
Das 1.703 startups especializadas em 
criar soluções tecnológicas para o agro 
no Brasil, 61 estão na cidade. Apesar 
de parecer pouco, essa é a segunda 
maior concentração, perdendo apenas 
para a capital do estado. 

Foram várias as razões para que o 
polo desse certo. Além da presença da 
Esalq-USP, a localização privilegiada 
com diversas propriedades rurais 
no entorno e fácil logística foram 
determinantes. Além, claro, de um 
plano estratégico que foi colocado em 
prática pelo governo e academia. 

Foi assim que, de dentro dos 
muros da Esalq, surgiu a Incubado-
ra de Empresas Agrozootécnicas, a 
Esalqtec. Instalada na fazenda Areão,  
o espaço com 130 hectares serve de 
abrigo para as empresas de tecnolo-
gia. Segundo Sergio Marcus Barbosa, 
gerente executivo da Esalqtec, a 
instituição é um ambiente de geração 
de conhecimento e de formação de 
recursos humanos. “O papel que as 
universidades do Vale do Silício tive-
ram nos EUA é similar ao da Esalq 
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zação das avaliações e o sistema se 
desloca de forma autônoma sobre as 
unidades experimentais coletando 
imagens e avaliando milimetricamen-
te os parâmetros de crescimento via 
inteligência artificial.

Com isso o pesquisador deixa de 
depender de avaliações 
empíricas, reduz a mão 
de obra e o custo de pes-
quisa, tornando as ava-
liações mais confiáveis 
e rastreáveis. Segundo 
Marcos Nascimbem Fer-
raz, CEO da empresa, 
muitas tecnologias que 
poderiam causar ganhos 
significativos para a 
produção, às vezes nem 
chegam a ser comercia-
lizadas devido à inefi-
ciência do processo de 
validação. Mas a digitali-
zação veio resolver esses 
gargalos.

A Smart Sensing 
também faz parte do 
ecossistema da Esalq e 
foca na solução Weed-It, 
sistema de pulverização 
agrícola com tecnologia 
holandesa que aplica os 
defensivos somente onde 
é necessário. Os princi-
pais clientes são produ-
tores de soja, milho, al-
godão e cana-de-açúcar. 
Segundo o CEO Mateus 
Tonini Eitewein, além da 

na cidade o hub de inovação Pulse. 
Nesses 5 anos realizou mais de 90 
projetos-piloto com startups. Em 
contrapartida, a companhia ganha na 
experimentação e conexão com novas 
tendências. “O Pulse é uma engrena-
gem importante na nossa estrutura 
de inovação e, por meio dele, viabili-
zamos a oxigenação de ideias dentro 
e fora de nossas operações”, disse à 
RURAL José Massad, diretor de TI 
& Digital da Raízen. Projetos da ini-
ciativa já captaram mais de R$ 50 mi-
lhões em benefício financeiro potencial 
na Raízen e com seus fornecedores, 
sendo R$ 35 milhões já consolidados.

Outra gigante presente em 
Piracicaba é a Bayer. A empresa não 
realiza investimentos em dinheiro nas 
startups brasileira, função que faz 
parte do time global. Ainda assim, não 
deixa de contribuir com o ecossistema 
por meio de investimentos em conhe-
cimento e mentorias. “À medida que 
a gente reconhece uma tecnologia que 
nos interessa, firmamos um contrato 
de codesenvolvimento com a startup, 
contribuindo com conhecimento e 
infraestrutura”, disse Dirceu Ferrei-
ra Junior, líder de Inovação Aberta 
na Divisão Agrícola da Bayer para a 
América Latina.

Com uma demanda cada vez maior 
por tecnologia do campo aliada aos 
resultados obtidos por lá, Piracica-
ba tem tudo para imitar de novo o 
mestre e se tornar uma referência 
em inovação, mas dessa vez para o 
agronegócio global.

redução do uso dos químicos, há ainda 
os ganhos indiretos como a manuten-
ção da qualidade ambiental e do solo, 
aumento do rendimento operacional 
do pulverizador e da produtividade 
por diminuição do efeito residual de 

herbicidas.
Dentro desses 

muitos círculos que 
colaboram entre si, 
há também o Agtech 
Garage, hub de inova-
ção que reúne tanto 
startups como grandes 
empresas. A proposta 
é atuar como orques-
trador de uma rede 
conectada que inclui 
todo o ecossistema. 
Para José Tomé, Ag-
Tech Garage Leader e 
Partner PwC Brasil, há 
uma demanda crescen-
te por soluções para a 
agricultura e a pecuária 
de baixo carbono num 
contexto em que é 
preciso produzir mais 
com menos.

CORPORAÇÕES As 
startups são muitas, 
mas o Vale também 
conta com grandes 
players. Um deles é a 
gigante de energia e 
produção sucroalcoo-
leira, Raízen. Em 2017, 
a empresa construiu 

,           DE PROPRIEDADES RURAIS NO ENTORNO 
 EM           P&D VIABILIZARAM A CRIAÇÃO DO POLO

O Pulse é uma 
engrenagem 
importante na 
nossa estrutura
de inovação e,
por meio dele, 
viabilizamos  
a oxigenação  
de ideias”

JOSÉ MASSAD, 
RAÍZEN

“
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BIOLOGIA SINTÉTICA,
POTENCIAL DE DISRUPÇÃO 

PARA O AGRO
Novo campo tecnológico começa a se abrir para o agronegócio 

global com potencial de movimentar US$ 1,2 trilhão por ano no setor 

até 2030: a biologia sintética, ou simplesmente synbio. Na prática, 

uma área da ciência que redesenha organismos vivos com o objetivo 

de criar soluções que melhorem a vida humana. A tecnologia se 

assemelha à engenharia genética, mas enquanto essa transfere mate-

rial genético pronto entre organismos, a synbio pode construir novo 

material genético a partir do zero. De acordo com estudo realizado 

pela McKinsey existem hoje cerca de 400 usos potenciais para sua 

aplicação, o que significa que até 60% dos insumos físicos para a eco-

nomia global poderiam ser produzidos biologicamente. Desse total, 

um terço são materiais biológicos como madeira ou animais criados 

para alimentação, e os dois terços restantes são não biológicos como 

plásticos ou combustíveis.  Na indústria de alimentos, a primeira 

carne produzida em laboratório foi apresentada em 2013 em Londres. 

De lá para cá, empresas como a israelense Supermeat, a californiana 

Clara Foods e a holandesa Mosa Meat estão desenvolvendo frangos, 

ovos e carnes usando técnicas da biologia sintética.

O que é: 
campo da ciência que redesenha 
organismos em um esforço para 
melhorar e apoiar a vida humana

Projeção de mercado (2026): 

US$ 28,8 BILHÕES 
em receita global 

Impacto econômico projetado (2030):

US$ 3,6 TRILHÕES 
por ano 

Impacto no setor agropecuário (2030):

US$ 1,2 TRILHÃO 
por ano

Aplicabilidade:

400 USOS 
potenciais mapeados
(carne de laboratório)

Áreas de uso: 

Agricultura 
e alimentos

Produção de ma-
teriais e energia

Saúde humana 
e desempenho

Produtos e ser-
viços de consumo

O  C A M P O  D I G I TA L
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R O B Ó T I C A

MERCADO DEVE ULTRAPASSAR
US$ 10 BILHÕES ATÉ 2030
Avaliado em US$ 3,92 bilhões em 2021, o valor do mercado 
global de robôs agrícolas multifuncionais autônomos deve che-
gar a US$ 10,5 bilhões até 2027. A projeção está no estudo 
Mercado de Robôs Agrícolas Autônomos (2022-2027) realizado pela 
Market Research Future (MRFR). Se confirmada, representará 
taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,16% nos 
próximos oito anos. A América do Norte é a região dominante 
com produção de máquinas que ajudam na colheita, semea-
dura e inspeção de plantas. 

I N T E G R A Ç Ã O

TECNOLOGIA DE
COMUNICAÇÃO PARA
PRODUTIVIDADE
Sistemas de sonorização automáti-
cos integrados com rádios comuni-
cadores, telefonia e anúncios de 
voz estão ajudando o agronegócio 
brasileiro a ficar mais produtivo. A 

I N O V A Ç Ã O

IA EM POMARES
Estudo realizado pela Universidade Federal de Viçosa, em parceria 
com a Agroterenas e Adroit Robotics, utilizará sensores e inteligên-
cia artificial para gerar mapas de produtividade detalhados em 
culturas de colheita manual. Batizada como LeafSense, a tecnolo-
gia já está sendo aplicada na unidade produtiva de citros em 
Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e coletará dados por duas safras. 
“Essa pesquisa ajudará a identificar problemas e desenvolver 
soluções de aumento de produtividade e economia de recursos 
para o produtor”, afirmou o diretor de Tecnologia da agtech, 
Angelo Gurzoni Jr.

opinião é do sócio da Malborg 
Tecnologia, Claudio Lollato 
Malheiro, que afirmou ainda ser 
possível potencializar os resulta-
dos. “Também existe a possibilida-
de de fazer a integração dos siste-
mas de sonorização com sistemas 
ERP, como por exemplo a SAP, 
capazes de gerenciar remotamente 
as atividades no campo, na indús-
tria e logística multimodal”. Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH



KOPPERT LANÇA VC 
DE R$ 50 MILHÕES  
Com o objetivo de impulsio-
nar soluções aplicadas a bio-
produtos agrícolas criados 
por agtechs, a Koppert anun-
cia a formação de um fundo 
de venture capital corporativo 
com oferta de R$ 50 
milhões. Segundo o diretor 
Comercial da empresa no 
Brasil, Gustavo Herrmann, o 
Gazebo — hub de inovação 
da companhia — será res-
ponsável pela incubação das
 

investidas, enquanto a com-
panhia se encarregará da 
aceleração.  “As startups 
serão selecionadas por meio 
da rede de relacionamento 
na esfera de atuação da 
Koppert, inclusive instituições 
de pesquisa, ensino e de 
apoio à inovação no agrone-
gócio”, afirmou. O fundo será 
gerido e administrado pela 
Trustee DTVM.

TRAIVE BUSCA TALENTO 
EM TECNOLOGIA 
Fintech especializada em desenvolvi-
mento de infraestrutura tecnológica 
para serviços financeiros e análise de 
gestão de risco de crédito, a Traive se 
uniu a Universia, rede de cooperação 
universitária que agrega 800 universi-
dades, para oferecer programa de 
estágio internacional a estudantes uni-
versitários brasileiros. O objetivo é 
garantir protagonismo em tecnologia 
no agro a jovens talentos. De acordo 
com Jacqueline Brizida, Chief Human 
Resources 
Office da 
Traive, entre 
os benefí-
cios do pro-
grama com 
dois anos 
de duração 
estão men-
toria com a 
alta lideran-
ça e profis-
sionais 
sêniores da 
empresa e 
participação 
em projetos 
disruptivos. 

INTERNET FRACA
PARA 72 MILHÕES  
Ao menos 72 milhões de moradores 
de áreas rurais de 26 países da 
América Latina e Caribe não têm 
acesso a serviços de conectividade 
de qualidade. Ainda que a notícia 
seja ruim, a situação atual é melhor 
do que em 2020, quando o contin-
gente sem acesso ao serviço era de 
aproximadamente 77 milhões de 
pessoas. Os dados estão no relató-
rio Conectividade Rural na América 
Latina e no Caribe: Situação Atual, 
Desafios e Ações para Alcançar a 
Digitalização e o Desenvolvimento 
Sustentável. O documento é produ-
zido pelo Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura 
(IICA), Banco Mundial, Bayer, 
Microsoft, Syngenta e Banco de 
Desenvolvimento da América Latina.
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POR LANA PINHEIRO

N E G Ó C I O S

PWC
COMPRA 
AGTECH 
GARAGE
Considerado o 
maior hub de ino-
vação do agrone-
gócio brasileiro 
com mais de 1 mil 
startups conecta-
das, a agtech 
Garage foi compra-
da pela PwC. 
Segundo Marco 
Castro, CEO da 
consultoria no 
Brasil, a compra 
reforça estratégia global da 
empresa que prevê investi-
mentos superiores a R$�1 
bilhão ao longo de 5 anos 
no Brasil. “Tecnologia e ino-
vação são fundamentais 
para apoiar nossos clientes 

em diversas oportunidades 
e desafios que se apresen-
tam ao setor”, afirmou. 
Dentre os principais, o de 
“alimentar um mundo em 
constante mudança e cres-
cimento populacional, de 
forma sustentável”.

F O R M A Ç Ã O

D I G I T A L I Z A Ç Ã O

F I N A N Ç A S 

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILTRASH



Não é necessário dizer que o Brasil é um dos destaques na pro-
dução mundial de alimentos, mas existem algumas caracterís-
ticas ainda pouco conhecidas que nos fazem únicos nesse seg-

mento. A começar pelo perfil do produtor rural, que se tornou mais 
jovem em decorrência de uma transição familiar. Mais da metade 
dessa população tem menos de 45 anos de idade.

Esse fato impulsiona duas mudanças importantes: a primeira é a 
maior abertura à adoção de novas tecnologias e inovações no campo, e 
a segunda é a visão da importância da adoção de técnicas e soluções 
para um manejo sustentável  
com menor impacto ambiental. 
Isso se dá apesar do produtor 
estar exposto a riscos e vulnera-
bilidades que outras áreas não 
possuem, em especial nas que 
dizem respeito ao clima e depen-
dência de infraestrutura em 
regiões remotas. Toda novidade 
pode significar mais um proces-
so a ser contingenciado.

Para dar um exemplo do 
avanço tecnológico no setor, o 
último Censo Agropecuário 
feito pelo IBGE em 2017 apon-
tou que o número de proprieda-
des com tratores aumentou 50% 
em pouco mais de 10 anos. 
Mudança decorrente da percep-
ção de valor em se investir em 
maquinário e automatização de 
processos, com qualificação de 
mão de obra.

Outra evolução do agropecuarista nacional é que ele é um dos mais 
aderentes à digitalização de uma maneira geral, incluindo a digitaliza-
ção das propriedades rurais. Segundo a ConectarAGRO, quase 30% 
das propriedades rurais no Brasil têm acesso à internet, o que signifi-
ca cerca de 1,5 milhão de propriedades. O desafio do País é fazer cres-
cer esse percentual rapidamente nos próximos anos para incluir pro-
dutores de todas as regiões, das mais diversas culturas e portes para 
tornar a conectividade rural democrática e acessível.

A busca por resultados mais sustentáveis e com menor impacto 
ambiental é um caminho sem volta, seja pelas exigências de novas 
legislações, seja pelas oportunidades de negócios geradas. O que nem 
todos sabem é que na zona rural a inovação e a sustentabilidade 
andam de mãos dadas. Os agricultores brasileiros estão cada vez mais 

A R T I G O
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O novo produtor brasileiro:
jovem, conectado e sustentável

CHANTAL GHANNAM

Com perfil rejuvenescido, o agropecuarista deve impulsionar mudanças 
significativas no campo como a aceleração na adoção de inovações  
disruptivas e de boas práticas de sustentabilidade 

interessados em agregar tecnologia, seja para otimizar os recursos 
naturais, para escolher o nutriente e o insumo mais adequado, ou para 
prever e prevenir intercorrências no curso da safra. 

A conectividade permite, por exemplo, otimizar recursos naturais, 
tornando a agricultura mais eficiente, mais produtiva e ambiental-
mente correta. Já temos no mercado aplicativos e ferramentas digitais 
que possibilitam o uso correto de fertilizantes, de defensivos agrícolas 
e economia no uso de água. Todas essas iniciativas colaboram positiva-
mente para o bolso do agricultor e para o meio ambiente. 

No contexto ambiental, 
temos uma enorme janela de 
oportunidades com a comerciali-
zação de créditos de carbono. 
Nosso País possui um potencial 
incomparável para ganhar espa-
ço nesse mercado, com vasta 
área agrícola e condições de des-
carbonização em diversas fren-
tes, tendo as tecnologias como 
geradoras de eficiência.

O desafio da indústria é sim-
plificar essas tecnologias e comu-
nicar adequadamente sobre seus 
resultados e benefícios: em 
média, é obtido ganho de produ-
tividade entre 5% e 10% no culti-
vo conectado, o que representa 
enorme impacto nos negócios, na 
oferta de produtos aos consumi-
dores, na economia do País e no 
meio ambiente.

Ferramentas digitais atuan-
do no monitoramento de cultivos, na aplicação inteligente de fertili-
zantes; máquinas e drones conectados a toda essa estrutura atuando 
com sistemas e dados atualizados em tempo real com consulta on-line 
já são realidade em muitas propriedades brasileiras. Propriedades 
essas que percebem e fazem a diferença ao meio ambiente. É positivo 
para todos e dessa forma conseguiremos construir um futuro alimen-
tar mais produtivo e positivo para a natureza.

Concluo meu texto fazendo um convite. Você, produtor rural, pes-
quise sobre as possibilidades que se abrem quando utilizamos a tecno-
logia e a conectividade no campo e como elas podem ser aliadas para a 
otimização de recursos na agricultura. Assim caminharemos adiante 
na construção de um futuro alimentar mais produtivo e responsável 
para a natureza.

POR CHANTAL GHANNAM, DA YARA BRASIL, MEMBRO DA CONECTARAGRO

“Quase 30% das propriedades rurais no Brasil 
têm acesso à internet, o que significa cerca de 1,5 
milhão de propriedades. O desafio do País é fazer 

crescer esse percentual rapidamente”
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