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Caminhos da competitividade do a
Grandes temas têm sido debatidos ano a ano no Congresso Brasileiro de Agronegócio, CBA, realizado pela
ABAG, e não foi diferente em sua 12ª edição realizada
no início de agosto. Dessa vez palestrantes renomados e
um seleto público, formado por empresários e executivos
do agro brasileiro, das mais diversas cadeias produtivas,
se detiveram a discutir a logística e a infraestrutura sob a
ótica da competitividade do agronegócio.
Em 2012, segundo o Ministério dos Transportes, apenas
0,42% do Produto Interno Bruto, PIB, foi investido em
infraestrutura e logística, enquanto a China investiu 10,6%,
a Índia, 8% e a Rússia, 7%. Sessenta por cento da safra brasileira de grãos é transportada por caminhões, que rodam
em estradas precárias segundo o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte, DNIT, e chegam a portos
que no ranking de qualidade do Fórum Econômico Mundial ocupam a posição de número 130 entre 142 nações.
Na armazenagem a capacidade estática de estocagem nas
fazendas brasileiras é de 15%, enquanto na Argentina é de
cerca de 40% e nos EUA, 55%.
Esse “resumo da opereta logística do Brasil” permeou
os painéis de discussão que foram montados de forma a
mensurar como a deficiência da infraestrutura de transporte e armazenamento incide nos custos do agronegócio e como isto pode impactar o desenvolvimento e a
competitividade do setor. Por exemplo, a soja brasileira
que é exportada para a China sai do centro-oeste 10%
mais competitiva que a americana e chega ao destino
10% mais cara.
A pergunta central do congresso foi como o Brasil
pode responder às demandas mundiais pelo aumento da
sua produção de grãos, energia e fibras convivendo com

uma infraestrutura ultrapassada. A resposta foi: é preciso
ser mais competitivo na logística e começar a repensar a
forma como o setor vai fazer crescer sua produção. Se
até agora o setor andou sozinho, fez seu papel “apesar de
tudo”, não há como perder mais tempo com burocracia e
falta de política setorial, é preciso fazer acontecer.
O presidente da estatal EPL, Empresa de Planejamento
e Logística, Bernardo Figueiredo, demonstrou como o
governo está tentando colocar a “logística nos trilhos”.
Agora, disse Bernardo, “existe uma integração de obras,
metas a serem cumpridas e um cronograma de trabalho”.
A cobrança feita a ele foi sobre a necessidade de fazer a
gestão dos projetos e, acima de tudo, a vontade política
em fazê-lo. Não houve uma resposta clara. Segundo o
presidente da ABAG, Luiz Carlos
Corrêa Carvalho, existe um atraso
de 30 anos na infraestrutura brasileira e tudo o que o governo aponta
de solução é para depois de 2014. É
preciso senso de urgência, disse ele,
e, por enquanto, ocupar da melhor
maneira possível o que já existe.
Os caminhos da competividade passam por outras discussões
para tentar nortear a produção
em si. Evaristo de Miranda, hoje
na Coordenadoria da Secretaria
de Acompanhamento e Estudos
Institucionais da Presidência da
República, revelou dois universos
Autoridades, empresários e executivos do agronegócio brasileiro no CBA
que devem ser pensados na ques-
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agronegócio: para onde ir e como ir

Luiz Carlos Corrêa Carvalho faz a abertura do 12º CBA

tão da ocupação e uso das terras no Brasil: o já ocupado
e o a ser ocupado. Até agora o que se enfatiza é o ganho
de produtividade, através do qual a agricultura brasileira chegou aonde chegou, mas alertou: “A ocupação de
novas áreas (também) deve fazer parte das discussões
estratégicas do setor”. A área já ocupada está diminuindo em quase dois milhões de hectares por ano, segundo
estudos da Embrapa Gestão Territorial, e vai continuar
diminuindo por conta de outras ocupações que estão
sendo exigidas (áreas indígenas, quilombolas e áreas de
proteção), sem esquecer o Novo Código Florestal. “Se
você somar todas as propriedades rurais do Brasil em
1995 e somar todas hoje a conta resultará em 45 milhões
de hectares a menos. Na região do centro oeste a área
aumentou, mas o estudo mostra que globalmente a área
agrícola perdeu 12%”, enfatizou.
Se o diagnóstico do CBA não revelou nenhuma novidade e nem grandes mudanças com relação ao que já havia
sido debatido em edições anteriores do próprio Congresso,
acendeu a luz vermelha, disse Luiz Carlos Corrêa Carvalho,
presidente da ABAG: “Duas coisas importantes ficaram
claras: a primeira é que setor se apercebeu que não existe no
governo prioridades para o agronegócio, ou ele sobrevive
com as próprias pernas ou vai naufragar. A outra é que este
é um momento de crise, quando as pessoas tendem a se
unir, e isso é um fato. Essas duas constatações nos levam
a fazer um grande pacto para unir o setor e conceber um
modelo de governança para fazer pressão no setor público.
É preciso que sejam tomadas providencias mínimas para
que o agronegócio continue crescendo e fazendo o Brasil
poder realmente existir na geopolítica mundial”.

Ferrovia Norte-Sul, próximo a
Goianésia, GO, revela o descaso com a
questão do transporte no país.
Trilhos já colocados não poderão ser
usados, pois o aterro está cedendo.

Caminhões de soja enfrentam os
desafios das esburacadas estradas
no Centro-Oeste
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Foto Coopercitrus

Exposição de máquinas na Feira Agronegócios Copercana

Demonstração de campo na Feacoop

Cooperativismo - união que faz a feira,
união que promove o desenvolvimento
Não por acaso as três das maiores cooperativas da re- chegam em caravanas à feira. O que mais os atrai, são as
gião de Ribeirão Preto realizaram entre junho e agosto suas novidades tecnológicas e o modelo de comercialização que
feiras de negócios, período do ano quando os agricultores além de preços negociados com fornecedores, tem vantagens
preparam-se para a safra que se aproxima. Hora de conferir adicionais e rapidez na hora de fechar negócio.
as novas tecnologias e de planejar os investimentos.
Em Jaboticabal, aproveitando a realização do 3º EnconCom as feiras a intenção é unir todos os segmentos do tro dos Produtores de Amendoim, a Coplana, Cooperativa
sistema cooperativo em um único ambiente que potencialize Agroindustrial, realizou, sua 1ª Feira de Negócios, uma
as negociações. A união do sistema de crédito, assistência nova estratégia do setor varejo da Cooperativa para lançar
técnica e serviços para orientar nas aquisições dos insumos produtos e fortalecer a venda de implementos, máquinas
produtivos, além da aproximação de fornecedores com co- agrícolas e insumos. Uma parceria feita com cerca de 40
operados, permitem que o produtor rural tenha acesso às fornecedoras favoreceu a negociação e os novos produtos
informações necessárias para melhor tomar suas decisões lançados com a marca Coplana surpreenderam - vão de
estratégicas.
botas de segurança à ração para cães e cavalos, passando por
Quem saiu na frente na realização de feiras foi a Coo- um vedante de pneus que previne a perda de pressão por
percitrus, Cooperativa de Produtores Rurais, que em 2013 furo. Mas a intenção maior foi estimular a participação do
realizou a 14ª edição da Feacoop, em Bebedouro. Este ano produtor no encontro de amendoim, um evento criado para
foram cerca de 150 expositores na parte estática e inúmeras compartilhar conhecimento, como o do uso do amendoim
demonstrações na parte dinâmica, com destaque para as ino- auto oleico apresentado este ano e que a cooperativa espera
vações voltadas para a cana-de-açúcar. Foi montada uma área disseminar por toda região. A Coplana é uma referência na
de três hectares onde foi demostrada a irrigação localizada, produção de amendoim altamente selecionado, o que abriu
mudas pré-brotadas, agricultura de precisão, tecnologia de para o mercado brasileiro as exportações, principalmente,
fertilizantes e máquinas especialmente desenvolvidas para para a União Europeia.
a cultura. Nove mil pessoas, entre cooperados e visitantes,
Realizando feiras, as cooperativas esperam ir além da
passaram pela feira.
comercialização, querem estar mais próximas de seus cooA Copercana, Cooperativa dos Plantadores de Cana do perados e apresentar a eles novas tecnologias em produtos,
Oeste do Estado de São Paulo, aproveitou sua 9ª Feira Agro- manejos e gestão. É uma maneira coordenada de difunnegócios Copercana,
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