
    

Governo diz que 
norma de pesaGem 
será revisada

perda de 
florestas mais 
velhas reduz 
diversidade da 
mata atlântica

mercado de biolóGicos deve 
ultrapassar us$ 8 bilhões em 2025

bill Gates é o maior proprietário de 
terras aGrícolas dos estados unidos

Página 3. Página 7.

Em meio à pressão e ameaça de greve 
pela categoria, ministro da Infraestrutura 
disse, durante live do presidente Jair Bol-
sonaro, que medida será publicada “em 
breve”. Página 6.

Pesquisadores brasileiros alertam 
que a redução contínua da cobertura 
florestal nativa mais antiga da Mata 
Atlântica compromete a conservação 
da sua biodiversidade, a sobrevivência 
de espécies e o fornecimento de serviços 
ecossistêmicos – benef ícios providos 
pela natureza – no bioma. Página 8. 

Continua na Página 4.

A irregularidade climática resul-
tou no plantio mais tardio da 
história e trouxe uma marca 
forte à safra de soja 2020/21. 
A falta de chuvas regulares 

atrasou a implantação das lavouras no 
Centro-Oeste e no Sul do Brasil, afetando 
também o planejamento da segunda safra 
de algodão e de milho. Em resumo, a safra 
começou atribulada, em especial no Mato 
Grosso, principal produtor de soja no Brasil. 
Apesar disso, a Agroconsult, organizadora 
do Rally da Safra, aponta para um recorde 
de produção de soja. A estimativa pré-Rally 
é de 132,4 milhões de toneladas, 5,5% acima 
da safra passada.

A projeção decorre de dois fatores. O 
primeiro deles é a expansão da soja, impul-

sionada pelo momento de boa rentabilidade. 
Em relação à safra 2019/20, a área plantada 
cresceu 4%, chegando a 38,4 milhões de 
hectares. É um crescimento de 1,47 milhão 
de hectares – quase equivalente ao que se 
cultiva num estado como a Bahia. O segundo 
ponto é a produtividade brasileira, que deve-
rá alcançar 57,4 sacas por hectare, 1,5% acima 
das 56,6 sacas por hectare da safra passada. 

André Debastiani, coordenador do Rally 
da Safra, destaca que na safra 2019/20, apesar 
dos recordes de produtividade em impor-
tantes estados produtores – como Mato 
Grosso, Paraná e Goiás – houve uma quebra 
de quase 40% no Rio Grande do Sul. Na safra 
2020/21, os produtores gaúchos tiveram de 
aguardar até que houvesse umidade no solo 
suficiente para o plantio, após um início 

com clima irregular. No final de dezembro 
voltou a chover em condições satisfatórias e 
a expectativa é que essas condições se man-
tenham em fevereiro. A estimativa pré-Rally 
para a produtividade no Rio Grande do Sul 
é de 53,9 sacas por hectares.

No Mato Grosso, já se projetava uma 
redução na produtividade média após o ex-
cepcional resultado de 60 sacas por hectare 
da safra passada. O impacto das condições 
climáticas sobre o desenvolvimento das 
lavouras acentuou essa queda. A estimativa 
agora é que os produtores do estado colham 
55,5 sacas por hectare. Na safra passada, a 
soja precoce começou a ser plantada no Mato 
Grosso logo após o fim do vazio sanitário e 
sob ótimas condições. 

Rally da Safra vai a campo a partir do dia 25 de janeiro, para avaliar 
lavouras em 12 estados; MT e Oeste do PR foram os mais impactados pela 
falta de chuvas no plantio

aGroconsult projeta safra de 
soja de 132,4 milhões de ton.
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Sempre que duas partes se unem 
para transacionarem seus ne-
gócios, absolutamente sempre... 
Um lado está perguntando para 
o outro lado (de uma maneira 

consciente ou até mesmo inconsciente) 
para assumirem à maior parte e/ou até a 
totalidade do risco da operação. Isso é um 
fato natural e corriqueiro que acontece 
dentro de uma transação comercial. 

O problema é quando a pessoa que de-
verá assumir o risco são os seus “clientes”. 
Eles acabam hesitando, procrastinando e 
até ficando suspeitos e incertos sobre suas 

compras e finalmente acabam...não com-
prando com você. Mas afinal de contas, o 
que os fará hesitarem?

Eles estão preocupados que uma vez que 
pagarem você com o seu suado dinheiro. Os 
seus produtos e serviços não desempenha-
rão ou podem não atenderem totalmente 
suas expectativas. Como também podem 
sentir um certo receio de fazerem papéis 
de “tolos”. Principalmente, se suas compras 
não derem certo ou se não forem no melhor 
dos seus interresses.

No final das contas, a decisão para o seu 
potencial cliente se deve ou não comprar 
com você será motivada por apenas 2 ele-
mentos básicos: 

(1) A confiança nos seus produtos ou 
nos seus serviços; 

(2)  O nível de risco (consciente ou 
inconsciente, explícitamente ou implici-
tamente) que você está pedindo para que 
assumam durante suas compras. Estes dois 
fatores também são muitas vezes inversa-
mente proporcionais:

“Ao reduzirmos o nível de risco para 
o seu comprador, você poderá drastica-
mente aumentará o nível de confiança 
com a sua empresa”

Seu desafio será descobrir a melhor ma-
neira para reduzir ou até mesmo eliminar 
completamente o elemento do risco ou do 
medo por parte dos seus compradores. 

tire o risco e você poderá eliminar a 
barreira que está fazendo os seus clientes 
deixarem de comprar.  Assim, será muito 
mais fácil para que os seus prospectos a 
clientes simplesmente digam... Sim, quero 
comprar. 

E se por um acaso a sua proposta de 
vendas apresentar um risco menor do que 
a dos seus  concorrentes. Os seus clientes 

estarão muito mais inclinados à comprarem 
com você do que com um dos seus muitos 
concorrentes.

Um ponto importante será perceber 
que a reversão do risco funcionará como 
uma promessa para o seu cliente, algo que 
basicamente diga:

“Se você não estiver contente, farei o que 
for necessário para deixar você super feliz”

A maioria das empresas que usa da 
reversão do risco acaba oferecendo uma 
simples garantia de devolução do dinheiro. 
Isto logicamente que é uma maneira de 
fazer. Entretanto, existem muitas outras 
alternativas que serão bem melhores e bem 
mais eficazes.

Se você já ofereçe uma garantia livre de 
riscos para os seus clientes ou está pensando 
em adotar uma, deixe-me dizer o seguinte: 
“Denomine precisamente e exatamente o 
que é que você está garantindo”. Por exem-
plo, muitas empresas simplesmente dizem: 

“Satisfação garantida ou o seu dinheiro 
de volta” ou “Você não pagará à menos que 
esteja satisfeito”. Mas, o que isto realmente 
significa?

O problema com estas declarações ge-
néricas é que você acaba forçando o cliente 
a tentar descobrir o que a “satisfação” deve 
ser. Será muito mais eficaz dimensionalizar 
exatamente o que o cliente pode e o que de-
verá esperar com a compra do seu produto 
ou do seu serviço. Fale em termos claros e 

específicos de desempenho. Por exemplo, 
suponhamos que você esteja vendendo 
algum tipo de suplemento nutricional. Não 
basta dizer aos seus clientes: “Sua satisfação 
é garantida ou terá o seu dinheiro de volta”. 
Em vez disso, diga:

“Se você comprar um suprimento de 60 
dias deste suplemento nutricional. Você não 
só sintará um nível superior de energia e de 
foco (Reduzindo ou até eliminando comple-
tamente a sua ansiedade ou estresse). Mas, 
também poderá dormir profundamente, 
acordando bem mais disposto a trabalhar 
e produzir mais no seu dia. Ao ponto que 
conseguirá realizar mais coisas em 4 horas 
do que quando você costumava levar o dia 
inteiro. Se isso não ocorrer através do uso 
contínuo deste produto nos próximos 60 
dias, você terá direito a um reembolso”.

Você vê como a sua oferta ficará muito 
mais plausível, mensurável e concreta aos 
olhos dos seus clientes?... Você literalmente 
expressará o resultado. 

Você pintará um retrato vivo na mente 
dos seus clientes do que exatamente a sa-
tisfação deverá ser para eles ou elas. Espe-
cificidades e exatitides como estas darão a 
sua garantia a credibilidade para que a sua 
empresa se destaque no processo. Fazendo 
com que ultrapasse por milhas de distância 
os seus muitos concorrentes genéricos.

Quer saber mais sobre como é que 
poderá adicionar dezenas ou até mesmo 
centenas de novos reais para o seu caixa 
ao olhar para as suas operações através de 
uma visão ampliada de 3D de novas possi-
bilidades e oportunidades?

Então, ligue ainda hoje para (67) 3211-
6933 ou escreva um e-mail para: info@
sgn7.com.br. Estaremos aguardando o seu 
contato.

 (*) EduARdO E. KARMOuChE é 
um mentor empresarial, especialista em 
crescer a venda das empresas. 

arGentinos exiGem transparência do Governo local
O Círculo Argentino de Periodistas 

Agrários (CAPA) enviou uma car-
ta aberta ao ministro da Agricul-

tura local luis Eugenio Basterra, exigindo 
transparência do governo. “Embora os 
canais de comunicação entre o Ministério 
e os jornalistas especializados tenham 
melhorado significativamente, ainda não 
foram realizadas conferências de imprensa 
onde os comunicadores podem indagar 
e consultar sobre diversos assuntos que 
se referem ao setor agroindustrial”, diz o 
documento. 

De acordo com o jornalista argentino 

Facundo Mesquida, a Argentina é um país 
agroexportador e, portanto, as informações 
do agronegócio são fundamentais para 
entender a realidade e a situação atual do 
país. “Como comunicadores temos a res-
ponsabilidade e obrigação de sermos fiéis 
aos acontecimentos, o que é dif ícil se não 
tivermos informações precisas do Governo 
Nacional”, completa ele.  

“levando em consideração o que está 
expresso na lei do Direito de Acesso à 
Informação Pública (27.275), é importante 
garantir o exercício efetivo desse direito, 
promovendo a participação cidadã e a trans-

parência na gestão pública. Nesse sentido, 
é que recorremos a ele para promover o 
acesso, a transparência, a abertura e a di-
vulgação da informação, sem discriminação 
e em condições de igualdade e liberdade 
para o exercício do trabalho jornalístico”, 
indica o jornalista. 

“Para evitar vieses ideológicos, ser o 
mais objetivo possível, dar notícias de 
qualidade e para que os produtores rurais 
tomem melhores decisões, é preciso ter 
a voz oficial do Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Pesca da Nação, luis Basterra” 
, concluiu ou documento. 

Foto: Divulgação

reverta o risco para os seus clientes... 
a estratéGia capaz de dobrar as suas vendas!

Por Eduardo E. Karmouche*
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Covid-19: oMS avalia arguMento ChinêS de que 
novos surtos têm relação com conGelados

Além disso, a Fundação Bill & Melinda Gates doou quase 
uS$ 20 milhões ao International Rice Research Institute

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) avalia o argumento da 
China de que os novos surtos de 

coronavírus identificados no país asiático 
têm relação com embalagens de alimentos 
congelados. Enquanto Pequim intensifica 
os esforços para promover a teoria, a União 
Europeia (UE) e os Estados Unidos fazem 
lobby contra as verificações extras em seus 

produtos. Um rascunho de um documento 
da OMS, enviado ao Wall Street Journal, 
destaca que o vírus pode se espalhar no 
frio e ser reintroduzido em países onde a 
pandemia está sob controle.

Autoridades do organismo multila-
teral disseram que o rascunho não foi 
liberado para publicação e foi enviado 
por engano. Recentemente, após culpar 

as importações de alimentos congelados 
pelos surtos recentes de coronavírus, a 
China introduziu testes obrigatórios e 

desinfecção de produtos estrangeiros, di-
zendo ter encontrado traços do vírus nas 
embalagens de produtos, incluindo carne 
suína americana, camarão saudita e carne 
bovina brasileira.

Enquanto isso, os EUA, a UE e vários 
outros governos estão contestando a ava-
liação de Pequim sobre as evidências, assim 
como muitos especialistas de fora da China. 
Esses países estão preparando uma carta 
conjunta para Pequim chamando suas res-
trições de injustas, de acordo com pessoas 
familiarizadas com o assunto.

O fundador da Microsoft, 
Bill Gates, e sua esposa 
Melinda acumularam o 
maior portfólio de terras 
agrícolas privadas nos Es-

tados Unidos, de acordo com o The land 
Report. Isso porque, eles possuem cerca 
de 242.000 acres de terras agrícolas como 
parte de um portfólio de terras mais amplo 
de 269.000 acres em 19 estados, com as 
maiores propriedades em louisiana (69.071 
acres), Arkansas (47.927 acres) e Arizona 
(25.750 acres). 

O maior bloco de terra dos Gates foi 
adquirido em 2017, com um grupo de ati-

vos de terras agrícolas de propriedade do 
Canada Pension Plan Investment Board. 
Com sede em toronto, o Canada Pension 
Plan Investment Board começou a montar 
uma carteira agrícola em 2013, quando ad-
quiriu a AgCoA, também conhecida como 
Agricultural Company of America.  

Esse REIt de terras agrícolas privadas 
dos EUA foi uma joint venture entre a Du-
quesne Capital Management e a Goldman 
Sachs, lançada em 2007. Nos cinco anos se-
guintes, a AgCoA adquiriu mais de 100.000 
acres em nove estados. Na época em que foi 
vendida para o Conselho de Investimento 
do Plano de Pensão do Canadá em 2013, 
a AgCoA foi classificada como uma das 

principais proprietárias institucionais de 
terras agrícolas em linha nos EUA. 

Além disso, a Fundação Bill & Me-
linda Gates doou quase US$ 20 milhões 
ao International Rice Research Institute 
entre 2007 e 2010, em parte para apoiar o 

Por LEOnaRDO GOttEMS

Estados unidos e países da união Europeia contestam 
tese no organismo multilateral

bill Gates é o maior proprietário 
de terras aGrícolas dos eua

Foto: Divulgação

desenvolvimento de variedades de arroz 
fortificado. também investiu pelo menos 
US$ 100 milhões na Aliança para uma Re-
volução Verde na África, que visa aumentar 
a produtividade dos pequenos proprietários 
usando ciência e tecnologia. 

empresário vê falta de inovação no comércio exterior

De acordo com o trader de commodi-
ties Thomas Raad,  falta de inovação 
e o uso de processos engessados, 

sem nenhum tipo de padronização entre 
exportadoras, operadoras logísticas, despa-
chantes e importadores é a principal causa 

do comércio exterior não evoluir mais do 
que o atual estágio. Ele classificou os pro-
cessos como sendo arcaicos, principalmente 
no setor de commodities.  

Para ele, sua experiência possibilita 
análise de diversos meios e de diversas 
empresas, sendo sócio da Raad Internatio-
nal trading, trading company situada em 
São Paulo, com escritório em Sharjah, nos 
Emirados Árabes Unidos. Por participar de 
toda cadeia de exportação desde a venda, 

acompanhamento de produção, logística 
para embarque e conferência dos documen-
tos do despacho, ele já tem um projeto para 
melhorar todos esses processos que deverão 
ser lançados ainda este ano. 

“Eu faço vendas de commodities para o 
Oriente Médio diariamente, já fiz negócios 
com mais de 25 diferentes tipos de exporta-
doras, lidei com mais de 15 diferentes tipos 
de agentes marítimos e despachantes e iden-
tifiquei que cada processo é quase um parto, 

Por LEOnaRDO GOttEMS

Para ele, os processos são 
arcaicos

pois as empresas não têm nenhum tipo 
de padronização entre elas, como enviar 
documentos, fotos, solicitação de controle 
de qualidade ou transporte”, exemplifica. 

Ele afirma que qualquer erro pode gerar 
prejuízo de no mínimo US$ 1 mil para o 
responsável pelo erro e, para piorar, se houve 
falha de comunicação e o embarque acaba 
sendo atrasado, o importador que compra 
grandes volumes fica totalmente insatisfei-
to, culminando com a perda desse cliente.  

Foto: Divulgação



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 4

apesar da irreGularidade climática, produção 
de soja deve cheGar a 132,4 milhões de toneladas

Em 2020/21, a situação foi bem 
diferente: o clima esteve entre 
os mais irregulares da história do 
estado para o período de plantio 
das variedades precoces, que 

atrasou e se concentrou no final de outubro, 
prejudicando seriamente o calendário do 
algodão segunda safra e parcialmente o do 
milho safrinha. 

“Muitos produtores que arriscaram 
semear com baixa umidade tiveram de 
replantar suas áreas uma ou até duas vezes. 
Em casos extremos, a soja foi abandonada 
para dar lugar ao algodão safra ou ao mi-
lho verão. Agora, no entanto, chove quase 
diariamente e em volume suficiente para o 
desenvolvimento adequado das lavouras que, 
em algumas regiões, estão ainda melhores do 
que as da safra passada”, explica Debastiani. 

Já no Oeste do Paraná, houve atraso na re-
gularização das chuvas e muitos produtores 
arriscaram plantar sem condições adequadas 
de umidade, o que traz consequências à pro-
dutividade. O calendário do milho segunda 
safra foi prejudicado fortemente na região, 
onde parte da área vai migrar para o trigo, 
e um pouco menos no Norte do estado e 
em São Paulo. A produtividade do Paraná 
é estimada no pré-Rally em 60,5 sacos por 
hectare.

Na região do MAtOPIBA, o cenário 

climático foi o oposto. Enquanto faltava 
chuva no Centro Sul do país, no Norte e 
no Nordeste as chuvas foram abundantes, 
permitindo que o plantio começasse cedo 
e sob ótimas condições. A produtividade 
da Bahia é estimada no pré-Rally em 61,3 
sacos por hectare.

A partir desta segunda-feira, 25 de janei-
ro, o Rally da Safra vai a campo para avaliar 
as lavouras de soja. “As equipes técnicas 
devem observar os efeitos da irregularidade 
climática sobre as lavouras. Mas temos ain-
da pela frente muitas variáveis que podem 
mudar. Um exemplo é o clima de fevereiro, 
importantíssimo para o desenvolvimento das 
lavouras e de grande influência na definição 
do peso dos grãos.  também vamos acom-
panhar o desenvolvimento das doenças, o 
impacto da seca no estande das lavouras e 
a capacidade de recuperação da soja após a 
regularização do clima”, afirma o coordena-
dor do Rally.

MILHO - A expedição técnica acompa-
nhará também a implantação das lavouras 
de milho segunda safra. A perspectiva é de 
uma expansão de quase 1 milhão de hecta-
res ou 7,3% acima da safra passada. “É um 
bom momento para cultura e os produtores 
devem investir ainda mais em tecnologia. 
Existe, porém, uma série de questionamentos 
em relação à qualidade de implantação das 
lavouras, em especial nas regiões em que o 

atraso do plantio trouxe maiores problemas 
para o calendário da segunda safra, como 
o Oeste do Paraná e o Mato Grosso”, diz 
Debastiani. 

A projeção pré-Rally aponta para uma 
safra de 83,9 milhões de toneladas, um 
crescimento de 10,8% sobre a safra passada. 
“O produtor terá dois grandes desafios neste 
primeiro trimestre: colher uma produção 
recorde de soja num período menor devido 
ao plantio fortemente concentrado em ou-
tubro, e plantar uma área recorde de milho 
numa janela mais curta do que nas safras 
anteriores”, complementa.

As mesmas condições climáticas irre-
gulares que prejudicaram o plantio da soja 
também afetaram o milho verão no Sul do 
Brasil – boa parte da área na região passou 
pelas fases críticas para a definição de produ-
tividade em momentos de pouca umidade. A 
estimativa pré-Rally para o milho verão é de 
uma produção de 25,1 milhões de toneladas, 
8,2% abaixo da safra passada – a área cai 
1,9%, chegando a 4,97 milhões de hectares. 

A produção total de milho no Brasil é 
estimada pela Agroconsult em 109 milhões 
de toneladas – um aumento de 5,8%, impul-
sionado pelo milho segunda safra.

Foto: Divulgação

maior produtividade, em menor área com menos 
tempo, define equação da evolução do rebanho

Medir a produção de carne com o 
animal na propriedade é possível. 
A relação entre tempo e peso é a 

equação que rege a evolução do rebanho e 
pode ser decisiva no melhor aproveitamento 
do capital produtivo – um dos pontos abor-
dados no curso de Formação Profissional 
Rural do Senar/MS em Bovinocultura de 
Corte.  

Já ouviu a expressão ‘se eu não posso 
medir, não posso administrar’? A frase 
reforça a importância da tecnologia e da 
gestão como ferramentas eficientes na 

pecuária. “O produtor rural precisa ter a 
consciência de quanto ele está produzindo 
e se perguntar: Quanto meus animais estão 
rendendo; quanto a produção está sendo 
eficiente?. Isso é gestão da produção”, explica 
o administrador e instrutor do Senar/MS, 
Fábio Cerqueira. 

A eficiência está diretamente ligada ao 
tempo do ganho de peso em menor área 
possível por animal. “A pecuária moderna 
é baseada em tecnologia por causa do fator 
tempo. Quanto menor, mais eficiente. A 
tecnologia embarcada no pasto, na genética 

animal, na conversão alimentar e até mesmo 
na gestão, é coringa quando se busca res-
posta e retorno na bovinocultura”, destaca.  

Seguindo a metodologia aplicada nas 
capacitações da área de bovinocultura de 
corte, a propriedade estará com o foco na 
sustentabilidade, critério dos mercados 
consumidores mais exigentes do mundo. 
“É preciso ter uma visão global do negócio, 
considerar os índices financeiros, indicado-
res da atividade humana, clima organizacio-
nal, estratégias de comercialização, além de 
respeitar o meio ambiente, legislações. São 
pontos que fazem diferença no resultado”, 
acrescenta. 

O curso ‘Pecuária de Corte: Medindo 
Produção de Carne – Índices e Resultados’ 
é oferecido gratuitamente pelo Senar/MS. 
No site senarms.org.br você encontra esta 

e outras capacitações voltadas para gestão, 
manejo e produção na bovinocultura de 
corte. Procure pelo sindicato rural do seu 
município. 

Medição de produção de carne, com foco em 
índices e resultados, é conteúdo de curso gratuito 
do Senar/MS. 

Foto: Divulgação

COntInuaçãO Da CaPa
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Governo diz que norma de pesaGem será 
revisada e caminhoneiro paGará menos
Em meio à pressão e ameaça de greve pela 
categoria, ministro da Infraestrutura disse, 
durante live do presidente Jair Bolsonaro, que 
medida será publicada “em breve”

Foto: Divulgação

O ministro da Infraestrutura, 
tarcísio Freitas, afirmou 
dia 21, durante live se-
manal do presidente Jair 
Bolsonaro que o governo 

está finalizando a revisão da norma de 
pesagem para caminhões, com uma nova 
metodologia.

Uma das mudanças é a substituição do 
cálculo de peso por eixo por peso bruto, 
válido para algumas categorias. A norma 
também deve ampliar a tolerância de peso 
das cargas. O objetivo, segundo ele, é baratear 
os custos do transporte rodoviário de carga.

“Estamos revisando a norma de pesa-
gem, pra ela onerar menos o caminhoneiro, 
pra gente ter menos multa em função disso 
e ser mais fácil. Então, acabando com o 
peso por eixo em veículos até 50 toneladas, 
aumentando a tolerância nos veículos que 
vão carregar mais. Em breve, essa norma 
vai estar publicada”, afirmou Freitas.

O ministro também comentou a decisão 
do governo federal de eliminar a tarifa de 
importação de pneus para o transporte de 
cargas. A medida, tomada em meio a uma 
pressão da categoria e ameaça de greve em 
1º de fevereiro, foi definida na quarta-feira 
(20/1) pelo Comitê Executivo de Gestão 
da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

“A partir do momento que a gente 
subtrai essa taxa, a gente tem mais pneus 
importados, que vão competir e a tendência 
é forçar uma redução de preço. A gente quer 
diminuir o custo do transporte”, declarou.

tarcísio Freitas também prometeu lan-
çar “em breve” documento de transporte 
eletrônico para caminhoneiros. A ideia é 
condensar, em um único documento ele-
trônico, cerca de 15 a 20 outros atualmente 
exigidos pela legislação para motoristas 
de carga.

TabeLa dO freTe - Durante a live, o 
ministro da Infraestrutura comentou sobre 
a tabela do frete no transporte de cargas e 
voltou a criticar a modalidade. Para Frei-
tas, apesar de ter sido uma demanda dos 
próprios caminhoneiros durante a greve 
de maio de 2018, o mecanismo se mostrou 
prejudicial.

“tabela de frete é uma coisa que, no final 
das contas, gerou uma insegurança jurídica 
no setor de transporte. As empresas, com 
medo da responsabilização, com medo de 
multas, acabaram adquirindo frotas e con-
tratando frotistas. Então, a tabela afastou 
trabalho dos caminhoneiros. A percepção 
de uma grande parcela desses caminho-
neiros hoje é que a tabela foi prejudicial”, 
destacou.

COnCessões - Outro assunto 
abordado por Freitas durante a live foi 
o lançamento de novas licitações para a 
concessão de rodovias federais. O ministro 
reconheceu que boa parte das privatizações 
não surtiram o efeito desejado, com altas 
tarifas de pedágio e baixo retorno para os 
usuários. Ele prometeu uma nova modela-
gem nos contratos. 

“Não estamos satisfeitos com o pe-
dágio. Por exemplo, nós tomamos uma 
decisão de relicitar todas as concessões da 
primeira etapa. A gente podia, presidente, 
ter tomado um caminho mais fácil, pror-
rogar os contratos. Só que eram contratos 
ruins, que têm tarifas altas e os usuários 
não percebem o investimento chegando. 
Então, nós modelamos novos contratos, 
que são mais inteligentes, melhores pro 
investidor, que vão trazer realmente 

muito mais investimentos com menor 
tarifa”, afirmou.

Freitas citou o exemplo da rodovia Presi-
dente Dutra (BR-116), a mais movimentada 
do país, que liga as cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro. Concedida à iniciativa privada 
nos anos 1990, o contrato vence em feve-
reiro deste ano e o trecho será novamente 
leiloado, com expectativa de redução de 
pedágio em até 35%.

De acordo com o ministro, esse novo 
contrato incluirá também a rodovia Rio-
Santos (BR-101), que deverá ser duplicada 
entre a capital fluminense e Angra dos Reis. 
No caso da Dutra, estão previstos investi-
mentos para implantar iluminação de led 
e ampliar para quatro faixas o trecho de 
subida e descida na Serra das Araras, con-
siderado o mais perigoso na ligação entre 
as duas maiores cidades do país.

teCnoCaMpo: ganho de produtividade Supera 8% na Soja
De acordo com as projeções que 

foram feitas pelo Sistema tecno-
campo, o clima pode ser bastante 

favorável para a soja na próxima safra, 
principalmente nos grandes produtores do 
Brasil, o que não ocorreu na sua totalidade 
na safra passada. Sendo assim, o aumento 
da produtividade pode ser 8% para a soja 
da oleaginosa. 

“As condições meteorológicas são mais 
favoráveis, em relação à safra passada, para a 
Região Sul, Mato Grosso do Sul e Centro-O-
este Paulista, onde ganhos de produtividade 
superiores a 8% podem ocorrer”, comenta 
o portal, que usa uma visão geral da safra 
nacional no Brasil, com uma análise do clima 
sobre a produção em cada estado brasileiro, 
utilizando tecnologia. 

Nesse cenário, o portal especializado 

ainda indica que esta é uma fase crucial 
para a soja brasileira, visto que está se 
desenvolvendo nos principais pontos do 
País. “A soja se encontra na sua fase mais 
crítica de desenvolvimento, na maior parte 
da região produtora do Brasil, sendo o clima 
o fator mais determinante para o potencial 
produtivo da cultura neste período”, indica. 

Além disso, o sistema divulgou ainda as 
suas estimativas de produção para a oleagi-

nosa no Brasil, a partir destas expectativas 
de clima favoráveis para o desenvolvimento 
da soja. “A produção de soja do Brasil 
poderá variar de 127,4 a 135,0 milhões de 
toneladas, levando-se em conta os cenários 
pessimista e otimista, respectivamente, o 
que representa uma variação positiva de 
5,1% a 11,3% em relação a produção média 
reportada pela CONAB para a safra 2019/20 
(121,2 milhões de toneladas)”, concluiu.

Notícias do mundo agro é no 
Portal agroiN acesse www.agroin.com.br

Por LEOnaRDO GOttEMS



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 7

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGócio
bilhões, o que representa 4,1% a mais do 
que o arrecadado com as vendas externas 
em 2019. O agro foi o responsável por 
quase a metade (48%) das exportações 
do país, considerando todos os setores. 
Mais uma vez, o Paraná se manteve em 
terceiro lugar no ranking de exportações 
do agronegócio. Os embarques para-
naenses representaram 13,1% do total 
exportado pelo agro brasileiro.

PreParaÇÃO - A Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
realizou, uma reunião preparatória para 
a rodada de negócios virtual do projeto 
Agro.Br, com foco no comércio entre 
empresários rurais brasileiros e com-
pradores dos Estados Unidos e da União 
Europeia. O objetivo do encontro foi 
apresentar aos participantes a dinâmica 
de funcionamento das reuniões virtuais 
e as principais dicas sobre a negociação 
com os compradores internacionais.

ferraMenTa - Agora será mais 
fácil realizar a pesquisa de dados atu-
alizados do mercado de hortifrutis no 
portal da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). No item “Consulta 
Preços Diários” foi disponibilizada uma 
nova ferramenta elaborada pela estatal, 
que conta com uma interface moderna, 
mais prática e intuitiva. 

aPOIO - Mais de 31 mil agriculto-
res familiares do país receberam apoio 
para a comercialização de 77,4 mil to-
neladas de alimentos. Para isso, foram 
investidos pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) R$ 223,2 
milhões em 1.766 projetos do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA). O 
recurso gerou uma renda média de R$ 7 
mil por agricultor familiar beneficiado, 
contribuindo para a economia de 868 
municípios brasileiros.

aQUeCIMenTO - O forte calor e o 
baixo volume de chuvas têm prejudicado 
as lavouras de melancia em Arroio dos 
Ratos e Encruzilhada do Sul, no estado 
do Rio Grande do Sul. Neste mês, algu-
mas localidades chegaram a registrar 
sensação térmica de 44°C. Esse cenário 
tem afetado a qualidade das frutas, 
principalmente a casca, que apresenta 
queimaduras. Além disso, segundo cola-
boradores do Hortifruti/Cepea, o clima 
seco vem favorecendo o aparecimento 
de tripes, diminuindo a produtividade.

PÊsseGOs - Há duas safras, produ-
tores brasileiros de pêssego têm apro-
veitado um intervalo de produção das 
safras do Hemisfério Norte para exportar 
a fruta para França e Canadá. Entre os 
motivos que levaram a essa conquista 
estão duas variedades desenvolvidas pela 
Embrapa Clima temperado (RS), a BRS 
kampai e a BRS Fascínio. 

fOLHOsas - A partir de 1º de fe-
vereiro, entra em vigor a Instrução Nor-
mativa nº 1 que traz as normas técnicas 
para produção integrada de folhosas, 
inflorescência e condimentais. A instru-
ção foi publicada no dia 13 de janeiro. 
Os objetivos são promover a produção 
sustentável de alimentos, diminuição do 
custo de produção, evitando o uso des-
necessário de insumos e com a aplicação 
mais eficiente de recursos naturais. 

bIOCOMbUsTÍVeL - O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), por meio da Secretaria de 
Agricultura Familiar e Cooperativismo 
(SAF), disponibilizou nova plataforma 
digital que permite às empresas produ-
toras de biodiesel, detentoras do Selo 
Biocombustível Social (SBS), realizarem 
o pedido de manutenção da concessão 
de uso do certificado de forma online.

MaCadÂMIa - Os produtores 
rurais que fazem parte do do Comitê da 
Macadâmia da Sociedade Rural Brasilei-
ra (SRB) se reuniram neste mês de janeiro 
para falar sobre os preços e as técnicas 
de cultivo. A macadâmia foi trazida ao 
Brasil na década de 1940, há mais de 80 
anos, portanto. A expansão da cultura 
não foi rápida por aqui e, atualmente, o 
Brasil produz somente 2% da macadâmia 
do mundo. 

ParanÁ - Em âmbito nacional, o 
agronegócio brasileiro encerrou 2020 
exportando o equivalente a US$ 100,8 

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | um forte abraço. até mais! | Jornalista voluntário MtB 64.425/SP.

mercado de biolóGicos deve 
ultrapassar us$ 8 bi. em 2025
Companhias estão investindo forte na área; 
produtores começam a aderir

A kynetec, especialista em pesquisa 
de mercado em saúde animal e agri-
cultura, projeta que em 2025 o setor 

de insumos biológicos ultrapasse 8 bilhões 
de dólares. De acordo com a consultoria, 
isso deve ocorrer porque a tendência é de 
uma demanda crescente no manejo inte-
grado de pragas e doenças (MIP).

Além desse fator, a kynetec aponta ainda 
pressões regulatórias sobre os produtos 
químicos sintéticos. Em função disso, per-
cebe-se que as companhias estão investindo 
fortemente nesta área e os produtores, por 
sua vez, estão acreditando cada vez mais 
na importância destes produtos para uma 
agricultura mais eficiente e sustentável.

A safra 2019/20 foi muito importante 
para o mercado de biodefensivos no Brasil. 
Globalmente, esse segmento cresce a taxas 
de 15%, segundo a consultoria internacional 
Dunham e trimmer. No Brasil, o aumento 
chegou a 28% em faturamento em 2020, 
segundo dados da Consultoria Spark. Em 
termos de área, destaca-se a participação de 
área de soja tratada com biodefensivos que 
passou de 14% para 21%, com pelo menos 
uma aplicação de produtos de base biológi-
ca. Se esta média de crescimento continuar, 
estima-se que, na safra 2021/22, mais da 
metade da área de soja já terá recebido 
pelo menos uma aplicação de biodefensivo.

Um sinal claro dessa tendência são as 
medidas desenvolvidas para fortalecer a 
área por parte do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Uma 
delas é o Programa Nacional de Bioinsumos, 
criado para melhorar a oferta de insumos 
biológicos, oferecer suporte técnico e fo-
mentar pesquisas sobre a implantação desse 
manejo sustentável nas lavouras. Além 
disso, tem como intuito acelerar a criação 
de normas reguladoras para incentivar o 
surgimento de novas empresas no mercado.

“O programa tem um Conselho Es-

tratégico integrado por representantes de 
organizações públicas e privadas, que toma-
ram posse em outubro do ano passado. O 
conselho tomou posse em outubro de 2020 
e neste ano vai definir prioridades como a 
questão regulatória para trazer segurança 
à produção e ao uso de bioinsumos; crédi-
to para Ct&I e para biofábricas, além de 
capacitações por EAD para atingir o maior 
público possível na orientação sobre a 
utilização e execução de Boas Práticas dos 
produtos”, afirmou Alessandro Cruvinel, 
coordenador do Programa, ao Agrolink.

“Como consequência, acreditamos 
que essas medidas vão ampliar o uso de 
bioinsumos, especialmente, na proteção 
de cultivos, saindo de apenas 2,6% dos 
produtos utilizados na agricultura para 20% 
até 2025, podendo chegar a R$ 2 bilhões 
em faturamento anual. Avaliamos também 
que o Brasil caminha se para se tornar líder 
deste mercado, hoje liderado por países da 
Europa e da América do Norte. tudo isso 
se traduzirá em menor custo de produção 
e maior competitividade para os produtos 
brasileiros e, especialmente, fortalecer a 
adoção de práticas sustentáveis em nossa 
agricultura”, conclui ele.

Foto: Divulgação
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perda de florestas mais velhas 
reduz diversidade da mata atlântica

Pesquisadores brasileiros aler-
tam que a redução contínua 
da cobertura florestal nativa 
mais antiga da Mata Atlântica 
compromete a conservação 

da sua biodiversidade, a sobrevivência 
de espécies e o fornecimento de serviços 
ecossistêmicos – benef ícios providos pela 
natureza – no bioma.

liderado por Marcos Rosa, doutorando 
na área de Geografia da Universidade de 
São Paulo (USP) e coordenador técnico do 
MapBiomas, o estudo aponta que há uma 
estabilidade relativa na cobertura florestal 
nativa do bioma nos últimos 20 anos, já 
que florestas maduras continuam sendo 
desmatadas mas estão sendo substituídas por 
florestas jovens, em recuperação. No entan-
to, esse processo de rejuvenescimento pode 
trazer danos para a conservação do bioma.

“Foi demonstrada a recuperação de flo-
restas jovens, que são essenciais para aumen-
tar a cobertura florestal e criar corredores 
entre fragmentos isolados, principalmente 
em Áreas de Preservação Permanente ao 
longo dos rios. Mas o estudo também com-
prova o desmatamento contínuo das florestas 
nativas mais antigas, com maior biodiver-
sidade e carbono estocado, principalmente 
para ampliação da agricultura e plantio de 
florestas exóticas”, disse Rosa.

Embora, desde 2005, o ganho de floresta 

natural seja superior ao desmatamento, a 
avaliação dos pesquisadores é que a perda 
de floresta madura, mesmo em queda, 
ainda tem valores alarmantes. Para Rosa, 
é necessário não apenas ampliar as ações 
de restauração da floresta nativa, mas 
buscar o desmatamento zero e manter os 
instrumentos e iniciativas de proteção dos 
remanescentes florestais.

O artigo com os resultados do estu-
do, publicado dia 20 na revista Science 
Advances, diz que “florestas antigas são 
insubstituíveis para a conservação da bio-
diversidade tropical, já que muitas espécies 
de animais, plantas e microorganismos são 
incapazes de recolonizar florestas secundá-
rias e dependem de habitats mais antigos, 
menos alterados, estruturalmente mais 
desenvolvidos e biodiversos para persistir 
em paisagens modificadas pelo homem”.

“trocar floresta madura por florestas 
jovens é um risco para a biodiversidade 
e mitigação das mudanças climáticas. A 
recuperação florestal tem que acontecer, 
especialmente em biomas extremamente 
desmatados e fragmentados como a Mata 
Atlântica. Mas essa recuperação florestal tem 
que vir atrelada à manutenção das florestas 
maduras. Ou seja, nem sempre a transição 
florestal, ganho líquido de floresta, é um 
sinal de melhoria da qualidade ambiental”, 
afirmou Renato Crouzeilles, diretor do Insti-

tuto Internacional para Sustentabilidade na 
Austrália e um dos autores do artigo.

O ecólogo Jean Paul Metzger, do depar-
tamento de Ecologia da USP, que também 
assina o artigo, afirmou que a estabilidade 
na cobertura de Mata Atlântica passa a falsa 
impressão de que o desmatamento está con-
trolado. “Infelizmente, não está. A análise 
separada das taxas de desmatamento e de 
regeneração mostra que o desmatamento 
no bioma ainda é significativo e afeta matas 
maduras, que são as matas mais importantes 
para conservação da biodiversidade e para 

a regulação climática e hídrica”, disse.
De acordo com o estudo, embora a ri-

queza de espécies de árvores de florestas em 
regeneração jovem tenha a possibilidade de 
chegar a quase 80% dos níveis das florestas 
antigas em 20 anos, a recuperação total da 
composição de espécies de árvores pode 
demorar séculos ou nunca ser alcançada. 
Na publicação, os autores concluem que a 
destruição contínua de florestas nativas – 
tanto as mais jovens e especialmente as mais 
velhas – faz com que a extinção de espécies 
seja uma questão de tempo.

Estudo mostra que rejuvenescimento compromete 
sobrevivência espécies

Foto: Luciano Candisani

Onça parda flagrada na Mata Atlântica no estado de São Paulo 

linGuiça tradicional de maracaju é o 2º 
produto a receber o selo arte em ms
A tradicional linguiça de Maracaju é 

o segundo produto de Mato Grosso 
do Sul a receber o Selo Arte, a certifi-

cação que possibilita a venda do produto em 
todo o país. A Semagro (Secretaria de meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar) fez a entrega 
do Selo Arte dia 22 à Casa de Carne Big Boi.

O açougue Big Boi existe desde 2000 
em Maracaju, mas a produção da linguiça 
tradicional que leva o nome da cidade 
acontece há 25 anos. O proprietário Adão 
Correa explica que, atualmente, produz 
500kg por semana da linguiça, que é o carro 
chefe do seu açougue.

“A gente vem sempre batalhando para 

ter o melhor produto, fomos atrás do SIM 
(Selo de Inspeção Municipal) e soubemos 
do Selo Arte. Para nós tudo que vem para 
agregar é importante. Agora esperamos 
aumentar a produção e mandar a linguiça 
para todo o país”, afirma Adão.

O secretário da Semagro, Jaime Ver-
ruck, destaca que para ter o Selo Arte é 
necessário um bom sistema de inspeção 
municipal em conjunto com a assistência 
técnica da Iagro. “Este é o primeiro Selo 
Arte entregue para um produto de origem 
de carnes e o primeiro de Maracaju. A lin-
guiça é patrimônio do Estado e o selo vem 
para expandir a produção”.

O prefeito José Marcos Calderan afirma 

que é um privilégio participar deste momen-
to e parabenizou o empresário produtor e 
a equipe que atuou para que esse resultado 
acontecesse. “O Adão faz parte da história 
de Maracaju e isso vai levar o nome do 
município para fora”.

Instituído em novembro de 2019, o Selo 
Arte possibilita que produtos artesanais 
de origem animal, mesmo tendo apenas a 
certificação sanitária do município (SIM), 
possam ser comercializados em todo o Bra-
sil. A certificação é uma maneira de incen-
tivar a produção artesanal e dar condições 
de comercialização, desde que atendam a 
padrões de regulamentação.

O doce de leite Ponto Alto, produzido 

em Nova Alvorada do Sul, foi o primeiro 
de Mato Grosso do Sul a receber o Selo 
Arte e o primeiro da categoria a receber a 
certificação no país. Segundo o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), desde 2019, quando o Selo Arte foi 
regulamentado, 52 Selos Arte já foram con-
cedidos, sendo a maioria para produtores 
rurais de Minas Gerais, grandes produtores 
de queijo.

Foto: Divulgação


