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e não fosse o agronegócio, a
balança comercial do País, no
ano passado, teria um rombo
de US$ 53 bilhões. Foram os
produtores rurais e a indústria ao seu redor que, ao
exportarem produtos no valor
de quase US$ 73 bilhões, deixaram as contas
no azul, com um saldo positivo de
US$ 17,9 bilhões, segundo o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Com
a safra atual praticamente garantida, tudo
indica que em 2013 o campo vai assegurar mais
uma vez um superávit expressivo, como tem
ocorrido nos últimos 12 anos. Foi esse cenário
que levou a equipe da Dinheiro – única publicação semanal de economia, negócios e finanças do País – a iniciar o projeto DINHEIRO
RURAL, em novembro de 2004. A ideia, colocada em prática pela Editora Três, era abordar
o campo como fonte de negócios e investimento, por um ângulo corporativo. O projeto funcionou. Somente no ano passado, a equipe de
jornalistas da revista viajou por 134 mil
quilômetros, em reportagens por todos os
rincões do Brasil, distância equivalente a
quase três voltas e meia ao redor da Terra.
Para comemorar essa trajetória vitoriosa
estamos entregando a edição de número 100.
Nela, a revista homenageia quem faz o agronegócio brasileiro ser o mais pujante do
mundo. Nas 20 páginas seguintes, 100 nomes
se destacam em um universo de quatro
milhões de produtores rurais e representantes de áreas como pesquisa, governo,
empresas, instituições, cooperativas, bancos
e consultorias, nos quais DINHEIRO
RURAL se inspira todos os meses para contar as melhores histórias do agronegócio
brasileiro. A todos eles, segue a nossa homenagem. Aproveite a leitura.
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Eduardo
Logemann

agRicultuRa

Em 52 milhões
de hectares, a
produção
nacional de
grãos na safra
2012/2013 deve
chegar a 180
milhões de
toneladas,
segundo a
Companhia
nacional de
abastecimento
(Conab). Há 10
anos, o Brasil
produzia 123
milhões de
toneladas de
grãos, em 44
milhões de hectares. isso tem
um nome: produtividade.
Enquanto a
área plantada
aumentou ao
redor de 20%,
a produção
cresceu 50%.
Graças a esse
desempenho
extraordinário
nas lavouras, o
País passou de
importador de
alimentos a um
dos principais
produtores e
exportadores
mundiais.
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Formado em engenharia mecânica,
esse empresário
gaúcho construiu
uma máquina de
fazer dinheiro nas
lavouras brasileiras.
Presidente da SLC
Agrícola, empresa
com faturamento
anual de mais de
R$ 1 bilhão, tornouse um dos maiores
produtores de soja,
algodão e milho do
País, produzidos em
14 fazendas nos
Estados de Mato
Grosso, Mato
Grosso do Sul,
Maranhão, Bahia,

Goiás e Piauí. A
produtividade de
suas fazendas de
milho no CentroOeste é quase o triplo da média nacional. A SLC Agrícola
é uma das raras
empresas do agronegócio com ações
negociadas na
Bolsa de Valores de
São Paulo.

Gustavo
Grobocopatel
Um aRGEnTinO
nO mínimO
difEREnTE.
aSSim é
GUSTav
UST O
USTav
GROBOCOPa
ROBOCOPaTE
ROBOCOPa
aTEl,
dE família dE
ORiGEm RUSSOJUdia E HERdEiRO dE Um
dOS maiORES
GRUPOS aGROalimEnTa
T RES
Ta
dO mUndO. a
lOS GROBO, COm
SEdE Em
CaRlOS
CaSaRES, na
PROvínCia dE
BUEnOS aiRES,
na aRGEnTina,
é O maiOR PROdUTOR dE TRiGO
dO Paí
P SEO
SEGUndO dE
SOJa. nO
BRaSil, aO vESTiR a CamiSa
vERdE-amaREla, GUSTav
UST O SE
USTav
TORnOU Um
RESPEiTad
T O
Tad
PROdUTOR dE
SOJa naS REGiõES nORTE E
CEnTRO-OESTE.

Eraí Maggi Scheffer
No final dos anos 1970, depois da morte
do pai em um acidente, Eraí deixou o Sul e
partiu para Mato Grosso na boleia de um
caminhão. Comprou um sítio em Juara, no
norte do Estado, com a intenção de plantar
café. Mas percebeu logo que o futuro estava na soja. Em menos de duas décadas,
Eraí se tornou o maior sojicultor do Brasil.
O Grupo Bom Futuro, controlado por ele,
produz cerca de 600 mil toneladas do grão
por ano. Além da soja, nos últimos anos
Eraí vem intensificando a produção de
milho e gado para abate.

José Carlos
Grubisich
O executivo José
Carlos Grubisich
comanda a

Eldorado Brasil, a
megaempresa de
celulose de Três
lagoas, em mato
Grosso do Sul, controlada pela holding
J&f,
f, dona do frigof

rífico JBS. Para o executivo, que também
cria gado nelore no
Estado, plantar eucalipto, desenvolver tecnologia e fazer parcerias com agricultores
faz parte do desafio
para consolidar a
empresa como a maior
fabricante de celulose
de fibra curta do
mundo. Ex-presidente
da ETH, braço na produção de etanol do
grupo baiano
Odebrecht, Grubisich
está à frente de um
ambicioso projeto que
já consumiu investimentos da ordem de
R$ 6 bilhões.
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César Borges
Emerson Tenório
Seu nome é sinônimo
de coco. No comando
da Sococo, o empresário é responsável
por envasar quase
60% da água da
fruta produzida no
País. Fundada por
ele, em Maceió, em
1966, a Sococo mantém a maior fazenda
de coco no mundo,
em Moju, no Pará. A
lavoura de 1,5
milhão de coqueiros
produziu no ano passado cerca de 100
milhões de frutas.

João Faria da Silva
Depois de plantar 18
milhões de pés de
café na fazenda
Samambaia, em
Alfenas (MG), e em
outras seis fazendas,
o empresário paulista
João Faria da Silva se
tornou o maior produtor do grão, no mundo.
Agora, ele quer também ser um dos maiores exportadores.
Chefe da terceira
geração de uma famí
família de cafeicultores,
João Faria colhe 180
mil sacas por ano.

Otaviano Pivetta
Ex-dEputado
Estadual pElo pdt
E atual prEfEito
da cidadE dE
lucas do rio
VErdE, o matogrossEnsE
otaV
ta iano piVEtta é
taV
um dos
pErsonagEns
mais
rEconhEcidos do
agronEgócio
brasilEiro. como
sócio majoritário
da Vanguarda
agro, rEsultado
da fusão EntrE a
maEda E a brasil
EcodiEsEl, ElE
comandou aquEla
quE já foi
uma das maiorEs
produtoras dE
biodiEsEl do país.
p
com fazEndas quE
Vão dE minas
gErais ao cEará,
sua EmprEsa é
hojE uma das
principais
produtoras
brasilEiras dE
soja, milho E
algodão.

o empresário césar
borges, sócio e vicepresidente da
caramuru alimentos,
de itumbiara (go) –
empresa nacional
que disputa mercado
com gigantes como
bunge e cargill – é
um dos maiores
empreendedores do
universo da soja.
administrada a quatro mãos com o
irmão mais novo
alberto, a caramuru,
fundada pelo pai, em
1964, em maringá
(pr), nasceu negociando apenas commodities, como soja
e milho. hoje, aposta
num portfólio diversi-

ficado de atividades
e produtos, que vão
de biodiesel a derivados de grãos, entre
eles farináceos e
cereais que compõem a linha da
marca sinhá, distribuída no varejo.

Blairo Maggi
Poucos empresários
rurais conseguiram
lapidar sua imagem
tão bem como Blairo
Maggi, um dos maiores produtores de
soja do mundo. Em
2006, quando era
governador de Mato
Grosso, recebeu o
prêmio Motosserra
de Ouro, do
Greenpeace, por ser
o brasileiro que mais
contribuiu para a
devastação da floresta. Quatro anos
depois, em 2010, os
líderes do Greenpeace o presentearam
com uma caixa de
bombons de cupuaçu, fruto de uma
árvore da Amazônia
brasileira. Maggi foi
premiado pelo
sucesso do programa
MT Legal, que cadastrou 20 milhões de
hectares de propriedades, cerca de 50%
da área de produção
de todo Mato Grosso
até o ano de 2011.
No conselho do
grupo Amaggi, um
colosso de US$ 4
bilhões de receitas
anuais e interesses
na agricultura, energia, exportação e
navegação, o exgovernador do
Estado, e atual senador da República
(PR-MT), passou de
desmatador a
ambientalista.
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Walter Horita
maior rEfErência
Em cultiVo dE
algodão na
bahia, o
agricultor
paranaEnsE
WaltEr horita é
hErdEiro dE uma
família pionEira
dE japonEsEs quE
introduziram o
cultiVo da fibra
no Estado, Em
1984. À frEntE dE
um grupo quE
fatura r$ 245
milhõEs por ano,
ElE já foi
prEsidEntE da
associação dos
produtorEs
baianos dE
algodão por dois
mandatos.

“somos compEtitiVos hojE, pEla
alta qualidadE
alcançada nas
la ouras”, diz
laV
horita.
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Glauber Silveira

Luiz Alexandre
Garcia
cEo do grupo algar,
com negócios nas
áreas de telecomunicações, agricultura,
tecnologia, aviação e
turismo, com faturamento de r$ 3,2
bilhões, luiz
alexandre garcia
pertence a uma
linhagem de homens
de negócios que
começou com seu
avô, alexandrino
garcia, fundador da
primeira empresa, há
57 anos. sob o
comando de garcia,
a algar agro, braço
no agronegócio do
algar, inaugurou, no
ano passado, sua
primeira refinaria e
envase de óleo de
soja no nordeste. na
unidade de porto
franco, no maranhão, foram investidos
r$ 70 milhões. o
atual desafio do executivo é fazer parcerias com produtores,
para que o seu empreendimento possa
colocar no mercado
5,5 milhões de caixas de óleo por ano.
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Alceu Dalle Molle

Aloysio Faria

Nascido em Caxias
do Sul, a capital
nacional da uva,
Alceu dalle Molle se
tornou um expert
em vinhos, nas últimas décadas. ele
começou sua trajetória em uma pequena
propriedade, mas
acumulou experiência em grandes cooperativas gaúchas.
hoje na presidência
do instituto
Brasileiro do vinho,
v
Molle diz que sua
principal missão é
promover a bebida
no Brasil e no
exterior.

segundo a revista
americana Forbes,
aloysio faria, dono do
banco alfa, é dono da
oitava maior fortuna
do país, calculada em
us$ 4,2 bilhões. o
banqueiro, fundador
do banco real, vendido para o holandês
abn amro por us$
2,1 bilhões, em 1998,
tem um pé no agronegócio, há 30 anos. no
pará, aloysio criou a
agropalma para
extrair óleo de palma
– ou o popular dendê
–, utilizado na indústria alimentícia. faria
já aplicou cerca de
us$ 250 milhões na
produção desse óleo.
com 107 mil hectares
de terras, cultivo de
39 mil hectares e refino de 320 toneladas
de óleo por dia, a
empresa se tornou a
maior da américa
latina no setor e a
11ª no mundo.

Carlo Lovatelli
Carlo Lovatelli, presidente da Associação
Brasileira das
Indústrias de Óleos
Vegetais, aos 67
anos, já passou por
várias empresas,
entre elas a Bunge
Alimentos. Hoje na
Abiove ele é a voz
que fala em nome
de 12 empresas do
setor, responsáveis
por mais de 70%
da soja processada
no País.

CoM uMA
ColheitA
olheit
olheitA
eStiMAdA eM
84 MilhõeS de
toNelAdAS, o
BrASil Pode
Se torNAr
NeSte ANo o
MAior Produtor MuNdiAl
de SojA, SuPe-

rANdo oS
eStA
t doS
tA
uNidoS.
GlAuBer
SilveirA,
AGriCultor e
PreSideNte
dA
ASSoCiAção
BrASileirA
doS
ProdutoreS
de SojA, FAz
PArte de uMA
SAFrA de
joveNS liderANçAS No
P íS que vêM
PA
GANhANdo
voz eM teMAS
que vão de
queStõeS
SANitáriAS A
PolítiCAS.
“PreCiSAMoS
AProveitA
roveit r”,
roveitA
diz SilveirA.
“eStAM
t
tAM
oS NA
déCAdA dA
SojA BrASileirA.”

Robério Silva
minEiro dE pEdra
azul, no ValE do
jEquitinhonha,
robério silV
ilVVaa é uma
ilV
unanimidadE quando o assunto é
café. os conhEcimEntos E a opinião
dE silV
ilVVa,
ilV
a, quE também é produtor,
intErEssam a muita
gEntE. hojE ElE é
dirEtor-ExEcutiVo
da organização
intErnacional do
café (oic), organização intErgoVErnamEntal formada
por 77 paísEs produtorEs dE café,
rEsponsáVEl por
dEfEndEr os intErEssEs do sEtor
no mundo. os
s paí
paísEs-mEmbros da
oic rEspondEm por
97% da produção
global dE café E
por 80% do consumo do
grão Em todo o
planEta.
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Augusto Oliveira
Júnior
o executivo augusto
oliveira júnior é a figura pública do grupo
gaúcho josapar, presidido por seu irmão
luciano adures de
oliveira. mas podem
chamá-lo de tio joão,
marca do arroz que
levou fama à empresa

Alysson Paulinelli
Ex-ministro da Agricultura, Paulinelli é um
aficionado por competitividade. Sua passagem pelo governo, entre 1974 e 1979, no
governo do general Ernesto Geisel, rendeu a
consolidação da Embrapa como a grande
impulsionadora da pesquisa no agronegócio.
Em sua gestão foram criadas ou reformadas
25 das 47 unidades da Embrapa, entre as
quais os seis centros de pesquisa da
Amazônia. Inquieto por natureza, aos 75
anos, Paulinelli divide seu tempo entre sua
fazenda e a missão de transformar o milho
em uma commodity de maior peso nas
exportações. “Somente a China vai importar
140 milhões de toneladas dentro de uma
década”, diz Paulinelli, que preside a
Associação Brasileira dos Produtores de

José Luis Cutrale
representante da
terceira geração
familiar à frente

do negócio, josé
luis Cutrale
comanda uma das
maiores processa-

doras de laranja do
mundo, a Cutrale,
sinônimo do suco da
fruta no Brasil. um
de cada três copos
consumidos no
mundo saem das
fábricas da Cutrale,
em Araraquara, no
interior paulista.
Atualmente, a
Cutrale, que opera
unidades industriais
nos estados unidos,
exporta para 90 países e mantém mais
de 15 mil empregos
diretos.

e fez dela sinônimo de
qualidade. ttodas as
vezes que há um evento, é oliveira júnior
quem sai explicando o
que acontece. a atual
missão do executivo é
orientar investimentos
da ordem de r$ 70
milhões por ano para
fomentar a parceria
com os produtores e
garantir grãos de qualidade para os voos da
empresa, que no passado recente foi proprietária da maior rede
de supermercados do
sul do país, a real,
hoje integrada na americana Walmart.

José Antônio Fay

PecuáRia/
PRoteína
animal

o País é hoje
um dos maiores produtores, consumidores e expor
exportadores de
proteína animal no mundo.
do campo
saem 13
milhões de
toneladas de
frango, quase
nove milhões
de toneladas
de carne bovina e três
milhões de
toneladas de
suínos. A produção leiteira
de 32 bilhões
de litros, ainda
é deficitária,
mas o País
tem potencial
para chegar
em 2020 com
50 bilhões de
litros produzidos. o mundo
demanda e
espera por
isso: o consumo global já
passa de 600
bilhões de
litros de leite,
por ano, e só
cresce.
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coubE a josé
antônio fay
f
comandar até aqui
a brf
brf, criada Em
2009 com a fusão
da pErdigão E
sadia, num longo
procEsso dE
ajustEs. a EmprEsa
quE atua nos
sEgmEntos dE
carnEs, alimEntos
industrializados E
láctEos, E tEm
faturamEnto
líquido na casa

dos r$ 26 bilhõEs,
quEr agora
dEslanchar no
mErcado intErno E
sEr uma marca
rEconhEcida E
associada aos
sEus dois fortEs
nomEs dE origEm.
somEntE nEstE ano,
a brf VVai inVEstir
r$ 2 bilhõEs Em
instalaçõEs E
EquipamEntos nas
suas unidadEs dE
produção.
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Paulo de Castro
Marques
A parte mais visível
do empresário do
setor farmacêutico
Paulo de Castro
Marques é o posto
que ocupa como
pecuarista, o de presidente da
Associação Brasileira
de Angus. Essa vitrine tem um motivo.
Em razão de seu trabalho, Marques foi
reeleito, no final de
2012, para um mandato de mais dois
anos à frente do
grupo de 420 criadores da raça, responsáveis por um dos

programas de qualidade de carne mais
importantes do País,
o Angus Carne
Certificada, que tem
como parceiros o frigorífico Marfrig, a
rede de supermercados Zaffari e a
cadeia de lanchonetes McDonald’s, na
venda de 370 mil
quilos de carne por
mês “De cada cinco
bezerros que nascem
de cruzamento
industrial com nelore, quatro são de
angus”, diz Castro
Marques.” Esse é o
caminho da carne.
38
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Silvia Morgulis
A veteriNáriA
e PeCuAriStA
t
tA
SilviA
MorGuliS é A
A Al PreSiAtu
deNte do
NúCleo
FeMiNiNo do
AGroNeGóCio
(NFA), NoMe de
BA SMo do
BAti
GruPo que NASCeu No FiM de
2010 e que
reúNe 23
MulhereS que
lidAM CoM
GAdo. elAS
FAzeM PArte
de uMA NovA
ov
ovA
GerAção de
FAzeNdeirAS
que ColoCAM A
Mão NA MASSA e
CoMANdAM ProPriedAdeS que
ABriGAM de
reBANhoS de
Seleção A MAiS
de 70 Mil ANiMAiS NoS PAStoS. NoS últiMoS teMPoS,
SilviA teM Sido
CoNStAN
t teMeNtAN
te CoNvidAdA
A MoStrAr
CoMo elAS
eStão CoNSeGuiNdo AdMiNiStrAr eSSAS
ProPriedAdeS.

Carlos Viacava

Joesley Batista
Numa batalha, “a estratégia é uma economia de forças”, pregava no século 17 o
general alemão Karl von Clausewitz. Mas,
para os irmãos Batista – José, Wesley e
Joesley –, herdeiros do grupo goiano JBS, a
lição serve ainda hoje. Na divisão de tarefas, coube a Joesley o papel de estrategista para multiplicar os negócios da família.
Presidente da holding J&F, hoje ele comanda um grupo que fatura R$ 70 bilhões por
ano com a venda de carnes, lácteos, celulose, produtos de higiene e limpeza, além
de banco e financeira.

Jonas Barcellos
jonas Barcellos, da
fazenda Mata velha,
v
em uberaba (MG),
é um nome polêmico

na pecuária. elite
ou pasto? eis a
questão. A fachada
ainda mais visível
de Barcellos,
comandante do
Grupo Brasif, hol-

ding que aluga máquinas pesadas e faz a
gestão de fundos de
investimentos, é ser
um dos ícones na criação de gado de elite. A
menos visível – e a
que hoje tem provocado maior curiosidade
no setor – é criar em
suas fazendas em São
Paulo e Mato Grosso
nelore de campo, usando biotecnologias que
aceleram a produção
de carne por hectare.
“quem disse que o
nelore não é uma
máquina versátil?”,
indaga Barcellos.

em uma roda de
pecuaristas são poucos aqueles que não
param para ouvir o
que tem a dizer
Carlos viacava,
v
criador de gado
nelore mocho no
interior de São
Paulo, que já foi
presidente por dois
mandatos da
Associação de
Criadores de Nelore
do Brasil (ACNB).
Na gestão de
viacava, a ACNB
v
criou a marca
Nelore Natural,
referência em projeto de valorização da
carne de zebu, hoje
com a Seara, do
Grupo Marfrig. “Se
a gente olhar o que
aconteceu no Brasil
nos últimos 20 anos,
verá que foi uma
revolução”, diz
viacava. “o Brasil
v
não exportava
carne. hoje somos
líderes no mercado
mundial.”
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Jovelino Carvalho
Mineiro Filho
mEstrE Em Economia E doutor Em
sociologia pEla
sorbonnE, Em
pparis, ondE foi
aluno do Ex-prEsi-

dEntE fErnando
hEnriquE cardoso,
joVElino minEiro
carValho
V
Valho
filho sE
tornou um pEcuarista dE Visão. Em
2003, ao fEchar
uma parcEria com
a uniVErsidadE dE
campinas, foi o pionEiro no ppaís no
dEsVEndamEnto do
gEnoma do boi
nElorE, mapEamEnto quE pErmitiu
idEntificar,
ntificar, atra
atraVés
dE marcadorEs
molEcularEs, quais
gEnEs transmitEm
caractErísticas dE
importância Econômica para a produção dE carnE. no
próximo ano,
joVElino minEiro,
como é mais
conhEcido, complEtará quatro décadas dE criação dE
nElorE, Em fazEndas dE são paulo
p
E
minas gErais.

Ovídio Carlos
de Brito
Juan Carlos
Marroquín Cuesta
desde 1º de janeiro, o
executivo guatemalteco
marroquín cuesta, expresidente da subsidiária mexicana, comanda
a nestlé brasil. sua missão é levar a empresa a
faturar r$ 35 bilhões
em 2015, no país, com
as vendas de 140 mar
marcas e mais de 2,4 mil
produtos. no setor de
lácteos, a empresa
capta 2,2 bilhões de
litros por ano, de seis
mil produtores.

Sergio Ferraz
Ribeiro Filho
Neto do rei do leite,
olavo Barbosa,
falecido no ano
passado, Sergio
Ferraz ribeiro
Filho, é sucessor do
avô no comando da
fazenda de
Guaxupé, no sul de
Minas Gerais. A sua
produção de mais
de dois milhões de
litros de leite por
mês, parte vendido
com a marca
Fazenda Bela vista,
v
é a de maior
prestígio no País.

Marcos Molina

o produtor ovídio
carlos de brito é
avesso aos refletores,
mas quem quiser
conversar sobre genética bovina, óleo de
palma ou borracha
natural, é só fazer o

Marcus Vinícius
Pratini de Moraes
convite que a resposta será sim. nessas
ocasiões ele não
nega uma boa informação. na pecuária,
ninguém vende mais
reprodutores do que
ele no país. ttodos os
anos saem de sua
fazenda em pontes e
lacerda (mt) mais de
1 mil touros das
raças nelore mocho e
brahman. nessa
fazenda, ele também
tem 1 milhão de pés
de seringueira que
produzem látex para
gigantes, como pirelli,
goodyear e
bridgestone. no pará
está o cultivo de
palma. brito é sócio
da denpasa, empresa
que além de produzir
óleo é parceira da
Embrapa em pesquisas no setor.

O gaúcho Pratini de
Moraes, hoje diretor
do Conselho de
Administração do
grupo JBS, passou
pelo Ministério da
Indústria e Comércio,
e Minas e Energia,
durante o regime
militar. Mas foi no da
Agricultura, e depois
na Associação
Brasileira da
Indústria Exportadora
de Carne, que ele fez
a diferença. Adepto
do marketing direto
para mostrar do que
o País é capaz,
Pratini chegou a
organizar 180 churrascos no Exterior,
entre 2002 e 2008.
Em Roma, recebeu
embaixadores do
papa; em Paris seis
mil convidados devoraram uma tonelada
de picanha no
Palácio do Eliseu. “Já
passou a época em
que os americanos
sustentavam o preço
de uma commodity”,
diz Pratini.
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Comerciante de
carne desde os 16
anos, idade em que
deixou o açougue do
pai em Mogi-Guaçu,
no interior paulista,
Marcos Molina é,
essencialmente, um
vendedor. hoje, aos
42 anos, ele é o
maior acionista e
atual Ceo do
Grupo Marfrig, que
fatura próximo de
r$ 30 bilhões com a
venda de carnes e
lácteos no País e no
exterior. A última
ideia colocada no
balcão por Molina
diz respeito a ele
próprio. No final do
ano passado, Molina
anunciou que em

2014 passará a presidência do grupo
para o economista e
ex-presidente da
Cargill, Sérgio rial.
Molina permanecerá
à frente do Conselho
de Administração
do Marfrig, mas, a
partir daí, como for
formulador e vendedor
de estratégias.
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Antônio
Camardelli

Mauro Lúcio de
Castro Costa
o município dE
pparagominas, no
ppará, quE já foi o
campEão nacional
dE dEsmatamEnto,
tEm uma lição a
dar: é possí
possíVEl
rEVErtEr Essa situação E ainda sair
ganhando. o pEcuarista mauro lúcio
dE castro costa
tomou para si EssE
dEsafio, Em 2008, E
transformou sua
fazEnda Em um
laboratório, no
mEio da florEsta
amazônica, para
multiplicar o projEto pEcuária VErdE,
criado pElo sindicato local, quE prEsidE. no ano passado,
pparagominas rEcEbEu o título dE
município VErdE,
concEdido pElo
ministério do mEio
ambiEntE, ao sE tornar o primEiro da
rEgião nortE a sair
da lista do dEsmatamEnto.
nto. ““aos poucos
Estamos mostrando
quE é possí
possíVEl
aumEntar a produtiVidadE E mantEr a
florEsta Em pé”, diz
castro costa.
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Eduardo Biagi

t
todas
as vezes que
acontece algum
evento no setor de
exportação de carne
bovina – como o
caso da vaca louca
no final de 2012 –,
antônio camardelli,
presidente da
associação brasileira
da indústria
Exportadora de
carne, é chamado a
dar sua versão dos
fatos. camardelli é o
porta-voz de um
setor que, no ano
passado, vendeu 1,2
milhão de toneladas
de carne, por us$
5,7 bilhões. “somos
os maiores, mas o
ano poderia ter sido
ainda melhor”, diz
camardelli, encarregado de mostrar ao
mundo do que a
indústria frigorífica
brasileira é capaz. há
pouco mais de uma
década, a carne do
país não interessava
aos fóruns internacionais sobre comércio. para 2020,
porém, o plano é
suprir 45% do mercado mundial.

Eduardo Biagi tem
um pé em cada
canoa. Um está no
interior paulista, onde
comanda o grupo
Pedra Agroindustrial,
que processa por ano
7,5 milhões de toneladas de cana-deaçúcar. O outro pé
está em Mato Grosso,
onde cria nelore há
42 anos. De quebra,
desde 2010, é o presidente da ABCZ, a
maior entidade de
pecuária zebuína do
mundo.

Marcos Jank
ele nasceu pecuarista e se fez agrônomo
em 1984. Mas a
fazenda Agrindus,
no interior paulista,
ficou pequena demais. Marcos jank,
um dos mais requisitados palestrantes
do País, se tornou
professor de univer
universidade e fundou um
instituto de pesquisa
em 2003, o icone.
Seu posto mais relevante nos últimos
anos foi o de presidente da união da
indústria da Canade-Açúcar (unica).

Maurício Tonhá
BAiANo AGitA
it itA
do e ArretA
rret rretA
do: ASSiM CoStuMA Ser
deFiNido
MAuríCio
toNhá, o doNo
dA
A leiloeirA
eStâNCiA
BAhiA, de
áGuA
A BoA, eM

MAto
Ato GroSSo,
A
que t
tAMBéM é
FAzeNdeiro e
CoNFiNAdor.
há 12 ANoS,
toNhá Criou
o MeGAleilão
de GAdo
CoMerCiAl
que lev
levA
Ao
NoMe dA
eMPreSA, e
que é reAlizAdo uMA
MA vez
Por ANo. hoje,
o eveNto é o
MAior do
MuNdo No
GêNero e já
veNdeu MAiS
de uM Milhão
de ANiMAiS
PArA
A eNGordA. “NA PeCuáriA
A iNteNSiv , quANtidAvA
de e quAlidAde deveM
ANdAr No
MeSMo
PASSo”, diz.

Alexandre Negrão
“uma fábrica de produtos que o frigorífico quer”, assim define a sua pecuária o
confinador de gado
alexandre negrão, ou
xandy, como é
conhecido o piloto
de carros de corrida
e ex-dono do laboratório farmacêutico
medley. negrão mantém em nova crixás,
goiás, a maior estrutura física para confinar bois no país, com
capacidade para
engordar mais de 70
mil animais por ano.
sua fazenda, a conforto, se tornou referência em gestão, ao
adotar metas de produtividade e redução
de custos semelhantes às de grandes
empresas industriais.
Em goiás, são raros
os eventos voltados
aos pecuaristas, que
não tomam a conforto como modelo
a ser seguido.
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Paulo Horto

Ivan Zurita

Paulo horto, o dono
da maior leiloeira de
gado do País, a
Programa leilões,
de londrina (Pr),
conseguiu transfor
transformar esse tipo de
venda num negócio
de cifras milionárias.
Animais acima de
r$ 1 milhão são pre-

iV zurita
iVan
trabalhou na
nEstlé por 39
anos, 11 dos quais
À frEntE da
subsidiária
brasilEira da
multinacional
suíça. além dE
ExEcutiVo, zurita
tEm um pé no
agronEgócio E o
mérito dE sEr o
primEiro
sElEcionador dE
gado simEntal a

Gabriel Donato de Andrade
Além de ser um dos fundadores da construtora Andrade Gutierrez, uma das maiores
empreiteiras do País, Andrade também é
um marco na criação de gado leiteiro. Não
há como dissociar seu nome da raça gir leiteira. Criador dessa raça há 51 anos,
Andrade nadava contra a corrente quando
todos apostavam nas raças europeias para
produzir leite no País. “O gir leiteiro sempre
foi uma boa opção para o ambiente tropical, como é o caso da maior parte do
Brasil”, diz. Hoje, aos 87 anos, ninguém
duvida do que ele tem falado durante toda
a sua vida. A fazenda em Arcos (MG) é um
cartão de visita para quem quiser conferir.

Jorge Rubez
a produção de leite
no brasil, estimada
em 32 bilhões de

litros por ano, é um
terço do que
produzem os
Estados unidos.
jorge rubez,
presidente da leite

brasil, associação que
reúne os produtores do
país, pode ser colocado
no time dos obstinados.
para ele, o brasil está
destinado a ser um dos
maiores produtores de
leite do mundo, mas
precisa vencer barreiras.
”para crescer, as
propriedades devem
administrar com rigor os
custos e a mão de obra,
um item que está se
tornando escasso no
gado de leite”, diz
rubez.

senças frequentes
nos eventos que
organiza. Mas horto
também movimenta
um outro mercado
milionário, o de animais de produção.
No ano passado, sua
empresa intermediou a venda de
quase 16 mil touros,
pela média de r$ 7
mil. “Mesmo que a
economia ande devagar, o pecuarista que
não perde o foco de
que gado é uma atividade de ciclo longo,
investe no futuro”,
diz horto.

Pedro de Camargo
Neto
Engenheiro por
formação e
pecuarista por
profissão, Pedro de
Camargo Neto é um
dos maiores
estudiosos em
questões agrícolas
do País. Ele já foi
presidente da
Sociedade Rural
Brasileira e ajudou a
fundar, na década de
1990, o Fundo de
Desenvolvimento da
Pecuária de São
Paulo, a primeira
entidade privada a
realizar ações no
combate à febre
aftosa, em parceria
com o serviço
público. Hoje à
frente da Associação
Brasileira da
Indústria Produtora
e Exportadora de
Carne Suína,
Camargo Neto
comemora os
resultados de um
setor que tem
crescido sem parar
nos últimos anos. Em
2012, as
exportações
avançaram 20%,
somando US$ 1,8
bilhão. “Queremos
mais”, diz. “A meta
agora é conquistar o
mercado do Japão,
que compra 1,2
milhão de toneladas
de carne suína por
ano”, diz.
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inVEstir na
gEnética sulafricana, a partir
dE mEados da
década dE 1990.
EssE gado é mais
rústico quE os dE
origEm EuropEia E
mais adaptado aos
trópicos. no
intErior dE são
p
paulo,
zurita
mantém um
rEbanho dE 400
animais como
banco gEnético,
além dE mil
nElorEs puros E a
prEtEnsão dE
transformar sEu
trabalho Em uma
grandE marca dE
carnE.
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Francisco Turra

Pedro Furlan
pEdro furlan, bisnEto
EEto dE attilio
a
fontana, fundador
da sadia, podEria
sEr o quE quisEssE na Vida, trabalhando Em grandEs EmprEsas na
cidadE. mas ElE
EscolhEu criar
pEixEs da amazônia,
como o surubim E
o tambaqui, Em
mato grosso. Em
2006, criou a natiV
– pEscados amazônicos, Em sorriso,
um dos municípios
quE mais produzEm grãos no país.
p
o frigorífico da
natiVV podE abatEr
até 22 tonEladas
dE pEixE por dia. a

produção VErticalizada, quE VVai dos
alEVinos ao comércio no Var
V EEjo, tEm
colocado a EmprEsa como modElo a
sEr sEguido.
guido. ““a piscicultura ainda Vai
V
crEscEr como
ocorrEu com o
frango a partir da
década dE 1970”,
diz furlan.
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Ministro da
Agricultura no final
do governo do expresidente Fernando
Henrique Cardoso, o
advogado Francisco
Turra está à frente
da União Brasileira
de Avicultura
(Ubabef) desde
2008. No ano passado, o setor produziu
12,6 milhões de
toneladas de frango

e se manteve como
o maior exportador
mundial e terceiro
maior produtor,
atrás de Estados
Unidos e China.
Turra tem usado sua
experiência como
político e como exministro para alavancar as vendas
externas. “Queremos
mais da China”, diz
ele, de olho também
em novos mercados,
como Indonésia,
Malásia e
Paquistão.

PRoteção de
cultivos/
animais,
feRtilizantes
e insumos

Na década de
1970, cada
produtor
rural do País
era capaz de
alimentar 73
pessoas.
hoje, essa
relação é de
quase 160
pessoas. o
aumento da
produtividade
de lavouras e
rebanhos foi
possível baseado na evolução da proteção de cultivos e na utilização de fertilizantes e
insumos cada
vez melhores.
Nas mãos das
empresas do
setor está
parte dos
desafios para
fazer do agronegócio um
gestor competente de
produtos que
podem elevar
a produtividade no
campo e ao
mesmo tempo
protegê-lo.

Dalton Dias Heringer
Filho de cafeicultores de Minas Gerais, o
agrônomo Dalton Dias Heringer, hoje com 74
anos de idade, começou a vida empacotando
adubo e transformou a Fertilizantes Heringer,
com sede em Viana, no Espírito Santo, em
referência no agronegócio. Ainda hoje é possível encontrá-lo às voltas com agricultores,
conversando sobre o seu assunto predileto, o
campo. Em 2004, ele abriu um centro de
eventos, no qual chega a receber 800 pessoas por vez, de governador de Estado a peão
boiadeiro. “Cuidar da terra é a chave para
não abrir novas áreas de cultivo”, diz.

Ramiro De
La Cruz
“Para hoje, ou hoy”
é a frase predileta
do agrônomo

colombiano, de
alma verde-amarela, ramiro de la
Cruz, funcionário
da americana dow
química, desde
1988, e presidente

da dow AgroScienses
Brasil, a partir de
2011. Ao assumir o
comando da multinacional, que fatura no
mundo mais de uS$ 5
bilhões por ano, de la
Cruz mirou um alvo
que não sai de seu
radar: manter o Brasil
como a principal referência da companhia.
No foco está o mercado de sementes de
milho, a cultura que
tem se tornado uma
promessa de destaque
global para o País. “o
mercado de sementes
cresce três vezes mais
que o de agroquímicos”, diz de la Cruz.
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Mário
Lanznaster

Jorge Matsuda
Presidente do Grupo
Matsuda, com sede
em álvares Machado
(SP), uma das maiores empresas de
venda de sementes
para pastagens no
País, o economista de
fala mansa foi eleito
por unanimidade
presidente da
Associação Brasileira
das indústrias de
Suplementos
Minerais. A entidade
reúne 13 empresas
do setor, donas de
80% do mercado
nacional.

Jorge Espanha
Depois de permanecer
por mais de uma década no Exterior, em
2005, o zootecnista
Jorge Espanha assumiu
o comando da americana Pfizer Saúde
Animal no País. A principal característica do
executivo é o gosto
pelas parcerias e pelas
aquisições. Sob seu
comando, a Pfizer
incorporou três empresas do setor, entre elas
a Fort Dodge. “Até
2017 queremos movimentar R$ 1 bilhão
por ano”, diz.

cooPeRativas

André Dias

Laércio Giampani

NAS duAS
últiMAS déCAdAS, o eNGeNheiro ANdré
diAS, ForMAdo
No iNStituto
teCNolóGiCo
dA
AeroNáutiCA,
Foi uM NoMe
CoNStAN
t te NA
tAN
equiPe dA
AMeriCANA
MoNSANto. A
dediCAção o
levou à PreSidêNCiA dA
SuBSidiáriA
BrASileirA
Por quAtro
A
Atro
ANoS. No MêS
PASSAdo, diAS
Foi AlçAdo A
uMA PoSição
GloBAl GrAçAS à viSiBilidAde de Seu
trABAlho No
P íS. o BrASiPA
leiro v
vAi
CoMANdAr
uMA equiPe
MuNdiAl dA
MoNSANto,
CoM FoCo eM
quAlidAde,
CuSto, SeGurANçA, Meio
AMBieNte e
SuSteNtAB
t ilitAB
dAde.

desde 2005, a rotina
do agrônomo laércio
giampani inclui os dois
lados da porteira. de
um lado, giampani vive
de botas cultivando
café no sul de minas
gerais. do outro lado,
de terno e gravata, ele
comanda a syngenta
do brasil, a segunda
principal operação
mundial da multinacional americana dedicada à proteção de cultivos e sementes. de
quebra, nos últimos
seis anos, ele vem
representando os interesses de cerca de 50
empresas do setor. por
duas gestões consecutivas, giampani foi

escolhido para ser o
presidente do sindicato
nacional da indústria
de produtos para
defesa agrícola
(sindag).

em 2012, as
cooperativas
faturaram
quase uS$ 6
bilhões com
exportações, o
segundo
melhor resultado de sua
história. os
destaques
foram o açúcar, o café em
grão e a carne
de frango,
todos com
uma participação individual
superior a
10% do vendido lá fora pelo
setor. “Nas
regiões do
País em que o
cooperativismo está adiantado, ele se
equipara aos
melhores do
mundo”, diz o
ex-ministro da
Agricultura
roberto
rodrigues,
que já foi presidente da
organização
das
Cooperativas
Brasileiras.
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À frEntEE da
coopErcEntral
aurora, dE
chapEcó (sc)
dEsdEE 2007, o
nomEE dE mário
l
lanznast
Er é uma
unanimidadEE no
coopEratiVismo,
como administrador compEt
E EntE.
Et
sob sua coordEnação, a aurora
rEúnEE 13 coopEratiVas
VVas filiadas E
mais dEE 70 mil
associados, rEsponsáVEis pElo
abatEE diário dE 600
mil frangos E 14
mil suínos. ElEE atribui o sucEsso À
frEntEE da aurora À
sua longa Exp
E Eriência no campo –
agrônomo dEE formação, há mais dE
30 anos inVEstEE na
suinocultura E na
produção dE
milho, fEijão, soja E
trigo. Essa Exp
E Eriência é Vital no
diálogo com os
coopEratiVados
V
Vados
E
na Elaboração das
políticas da
aurora. “tudo
passa pEla Valori
V
zação do produtor”, diz.
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Antonio Chavaglia

Irecy Ozelame

Jorge Karl
QuANdo SE fA
f lA
l EM
CERVE A, CAdA uM TEM
CERVEj
uM GoSTo.
ST uNS PRESTo.
fEREM AS MAiS AMARGAS, ouTRoS AS MAiS
doCES. AlGuNS ESColhEM AS ESCuRAS,
ouTRoS AS AVERMElhAdAS. MAS joRGE
K l Não TEM PREfEKAR
RêNCiA. À fRENTE dA
CooPERATiVA AGRáRiA,
EM GuARAPuAVA (PR),
fuNdAdA PoR iMiGRANTES AlEMãES EM
1951, KKARl Não
ão ffAz
diSTiNção ENTRE AS
CERVE AS, dESdE QuE
CERVEj
oS CliENTES CoMPREM AS 240 Mil
T NElA
To
l dAS dE MAlTE
lA
l
lTE
PRoCESSAdo dA
CEVAdA, uM doS PRiNCiPAiS iNGREdiENTES
dA bEbidA.
A uAlMENTE, CoM 550
AT
ASSoCiAdoS E RECEiTA SuPERioR A R$ 1,3
bilhão ANuAl, A
AGRáRiA é A MAioR
PRoduTo
T RA NACioNAl
To
do CEREAl. SuA PRóxiMA TACAdA é ExPANdiR A áREA dE ATuAção dA CooPERATiVA
PARA ouTRAS CulT
ul uulT
RAS E ESTAdoS. AléM
do MAlTE
l , o ETANol
lTE
dE CANA-dE-AçúCAR
NA bAhiA é uM doS
AlV
l oS já dEfiNidoS.
lV
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Em 2012, aos 72
anos, Irecy Ozelame
assumiu o conselho
de administração da
Vinícola Aurora, em
Bento Gonçalves
(RS), líder na venda
de vinhos no País.
Hoje, o que ele mais
faz é mostrar o tra
balho para se man
ter à frente da con
corrência. Para ele,
o mundo ainda vai
beber muito vinho
brasileiro. Em 2012,
a cooperativa expor
expor
tou 57 mil garrafas e
neste ano, quer ven
der três vezes mais.

Andreas Petrus
van Kruijssen
O agrônomo holandês
Andreas Petrus van
Kruijssen é o diretor
geral da Cooperativa
Veiling Holambra, em
Santo Antônio de
Posse (SP), município
vizinho a Holambra, a
capital brasileira das
flores. Kruijssen
comanda o maior leilão eletrônico da
América Latina, um
negócio de R$ 300
milhões por ano, com
a venda de flores e
plantas ornamentais.

Receber o ministro da
Agricultura e secretários
de Estado faz parte das
atribuições de Antonio
Chavaglia à frente da
Cooperativa Mista dos
Produtores Rurais do
Sudoeste Goiano
(Comigo), em Rio Verde,
há 37 anos. As visitas
anuais acontecem
durante a Tecnoshow
Comigo, a mais importante feira de tecnologia do Estado para
mostrar as novidades
do campo no setor
industrial, de pesquisa
e de animais. No restante do ano, Chavaglia,
um dos mais longevos
dirigentes do cooperativismo brasileiro,
comanda 4,5 mil associados que colhem
milho, soja e arroz em
11 municípios goianos.
“No campo, a rentabilidade é essencial e a
única maneira de conseguirmos produzir com
garantias”, diz
Chavaglia.

José Aroldo
Gallassini
AOS 68 AnOS, O
AGRônOmO
cAt
AtARI
At
tARInEnSE
JOSé AROldO
GAllASSInI é
um mItO dO
AGROnEGócIO.
O HOmEm dE
f lA tRAnquI
fA
lA E JEItO SIm

PlES SE cOn
fundE cOm A
HIStóRIA dA
EntIdAdE quE
IdEAlIzOu E
AJudOu A fun
dAR, Em
nOVEmBRO dE
1960, A
cOOPERA IVA
cOOPERAt
AGROInduS
tRIAl dE
cAmPO mOuRãO
(cOAmO), nO
SudEStE dO
P
PARA
ná. SOB
SuA GEStãO, A
cOAmO SE AGI
GAntOu, GRA
çAS AO cultI
VO dE quAt
A RO
At
mIlHõES dE
HEctARES
ct
ctARES
dE
SOJA, mIlHO E
tRIGO, POR
SAfRA.

Geraldo Diniz
Junqueira
Um dos fundadores da
Cooperativa Agrícola
de Orlândia (Carol),
de Orlândia, na região
de Ribeirão Preto
(SP), o agrônomo
Geraldo Diniz
Junqueira é um dos
nomes mais respeitados da agricultura
paulista. Hoje no conselho de administração da cooperativa,
que presidiu durante
24 anos, Junqueira já
dirigiu a Organização
das Cooperativas do
Estado de São Paulo e
a secretaria estadual
de Agricultura. A
Carol tem mais de
quatro mil cooperados
em cinco Estados –
São Paulo, Minas
Gerais, Mato Grosso,
Goiás e Tocantins. Em
dificuldades financeiras na década passada, a Carol acabou
formando a joint venture Carol Sodru, com
o grupo russo
Sodrugestvo, em
2010, para superá-las.
O objetivo é originar
três milhões de toneladas de soja até
2014-2015, com foco
na exportação de soja.
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Erik Peek

Financiamentos/
seguRos

Márcio Lopes de Freitas
Criador de gado e cafeicultor em Franca
(SP), o administrador Márcio Lopes de
Freitas é, desde 2009, presidente da
Organização das Cooperativas do Brasil
(OCB). À frente da mais poderosa entidade
do setor, ele fala em nome de dez milhões
de produtores, reunidos em sete mil entidades, espalhadas pelos quatro cantos do
País. Por isso mesmo, Freitas, que tem bom
trânsito no Palácio do Planalto, é figura obrigatória a ser consultada nas questões relevantes da política agrícola do governo.

Carlos Alberto
Paulino da Costa
de grão em grão,
eles mandam no
mercado de café.
Em nome de 12
mil produtores fala

carlos Alberto
Paulino da costa,
presidente da
cooperativa de
cafeicultores de
Guaxupé

(cooxupé), em minas
Gerais. Paulino da
costa tem levado a
cooperativa a um
movimento inédito na
cafeicultura do País,
com a granelização
total da cadeia produ
tiva, aposentando as
tradicionais sacas de
estopa. “Os processos
precisam ser cada vez
mais eficientes porque
o mundo tem sede de
café”, diz. A cooxupé
processa o equivalente
a 5,2 milhões de sacas,
dos quais cerca de dois
milhões são exporta
dos a cada ano.

O agronegó
cio, que tra
dicionalmen
te é sustenta
do por finan
ciamentos via
Banco do
Brasil, come
ça a ganhar
novos atores,
como a caixa
Econômica e
bancos priva
dos, interes
sados na
riqueza de
um PIB de
mais de R$
900 bilhões
por ano.
Entre os
desafios do
setor finan
ceiro, cujos
ativos ultra
passaram os
R$ 3 trilhões,
um dos prin
cipais é fazer
crescer o
seguro rural,
que atual
mente cobre
apenas 9% da
área plantada
no País, con
tra quase
90% nos
Estados
unidos.

ERiKK PEEK, PRESidENTE do RAbobANK
bRASil, SubSidiáRiA
dA CENTENáRiA CooPERATiVA dE CRédiTo
T
To
dA holAN
ol dA, RARAolAN
MENTE SE SENTE uM
PEixE foRA d’áGuA
NuMA RodA dE bRASilEiRoS. dEPoiS dE
MAiS dE uMA déCAdA
À fRENTE dA oPERAção No
o PPAíS
í ,o
hol dêS, QuE fA
holAN
f lA
l
uM PoRTuGuêS
QuASE SEM SoTAQ
o uE,
oTAQ

T RNou-SE CoNhECETo
doR do CAMPo. No
úl iMo ANo, o TEMA
úlT
PREfERido dE PEEK
TEM Sido A CANA-dEAçúCAR, ATiVidAdE
QuE TERá TRiPliCAdo
oS RECuRSoS PARA
iNVESTiMENTo
MENT S do
MENTo
RAbobANK NAS PRóxiMAS SAfRAS. A ATuAl
CARTEiRA RuRAl do
RAbobANK
ANK é dE uS$
1,8 bilhão, A MAioR
ENTRE AS iNSTiTuiçõES PRiVAdAS do
P íS
PA
í E A MAioR do
bANCo, No MuNdo.
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Luciano Coutinho
luciano Coutinho,
presidente do banco
Nacional de
desenvolvimento
Econômico e Social
(bNdES), é um
otimista quando o
assunto agronegócio
entra em pauta. o
doutor em economia
pela universidade de
Cornell, no Estado de
Nova York, nos EuA,
que dirige o bNdES
desde 2007 acredita
que as metas de
aumento da
produtividade no
campo são
perfeitamente
factíveis. “Num curto
espaço de tempo o
brasil pode produzir
muito mais”, diz
Coutinho. Em sua
gestão, os recursos
liberados ao
agronegócio saltaram
de R$ 5,6 bilhões,
em 2008, para R$
9,9 bilhões, no ano
passado, do total de
R$ 150 bilhões
destinados ao
financiamento de
todos os setores da
economia do País.
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André Mesquita
“o agronegócio tem
sido um setor com
excelente
oportunidade de
crescimento”, afirma
André Mesquita,
vice-presidente de
produtos e
operações do banco
indusval & Partners
(bi&P), de São
Paulo, que tem entre
seus sócios dois
ex-presidentes da
bM&f: Manoel felix
Cintra Neto e luiz
Masagão Ribeiro. o
banco decidiu
aumentar sua
presença no campo,
investindo no

financiamento aos
produtores rurais, em
parceria com a
trading Ceagro
Agrícola, de
Campinas (SP). Para
operacionalizar essa
proposta, ninguém
melhor que
Mesquita, que
também é pecuarista
de leite em franca
(SP). A expectativa é
de colocar no
mercado R$ 300
milhões em 2013. o
ibi&P possui uma
carteira de crédito de
R$ 2,5 bilhões.
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Osmar Dias
O ex-senador paranaense pelo PDT Osmar
Dias sentiu-se em casa ao assumir, em
2011, a vice-presidência do Banco do Brasil
para o agronegócio. Dias, formado em agronomia, é ele próprio um produtor, à frente
de uma fazenda de 700 hectares, em
Goioerê (PR), onde cria gado e cultiva
grãos. Não por acaso, o crédito tem sido
tema permanente em sua agenda no BB.
“Considerando a tradição de pagar juros
altos no País, o crédito mais barato no
campo, desde o ano passado, é uma grande mudança para o produtor”, diz.

Jorge Hereda
desde o segundo
semestre de 2012, a
agenda atribulada
do urbanista baiano

Jorge Hereda, que
assumiu a presidên
cia da caixa
Econômica federal
em março de 2011,
ficou ainda mais
cheia de compro

missos e metas. O exe
cutivo quer tornar a
caixa um banco forte
no agronegócio, papel
hoje praticamente
exclusivo do Banco do
Brasil. “nenhum
banco com a capilari
dade da caixa pode se
dar ao luxo de não ter
todos os produtos”,
afirma Hereda. Ele
quer abrir duas mil
novas agências em
pequenas e médias
cidades nas quais o
motor da economia
seja o agronegócio.
“Em 12 meses, a meta
é conceder R$ 2
bilhões em emprésti
mos no campo.”

A grande
transforma
ção da agro
pecuária do
País se deu
com o proces
so de moder
nização do
campo, nos
anos 1960 e
1970. As pes
quisas da
Empresa
Brasileira de
Pesquisa
Agropecuária
(Embrapa) e
as universida
des levaram o
Brasil a ser
um dos líde
res mundiais
em produtos
agropecuá
rios. Algumas
cabeças pen
santes que se
tornaram
referência no
setor podem
inspirar
jovens talen
tos. A ordem
hoje é inovar,
para agregar
valor.

José Otávio
Menten
Além de professor da
Escola Superior de
Agricultura luiz de
Queiroz
(Esalq/uSP), em
Piracicaba (SP), josé
otávio Menten é
presidente do
Conselho Científico
para Agricultura
Sustentável (CCAS),
órgão da sociedade
civil criado em 2011,
que reúne 20
pesquisadores e
professores do País.
“o lucro é necessário,
mas não suficiente”,
diz Menten, para
quem a
sustentabilidade é
essencial em
qualquer
empreendimento.
“hoje, aspectos
ambientais e sociais
são fundamentais.”
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Ana Maria
Primavesi
dESdE A déCAdA dE
1940, A AGRôNoMA
AuSTRíACA
í , RAdiCAíACA
dA No bRASil, é
uMA dAS MAiS CElEbRAdAS PESQuiSAdoRAS dA AGRoEColoGiA E dA AGRiCulTuRA oRGâNiCA No
MuNdo. EM julho
do ANo PASSAdo,
AoS 92 ANoS, ANA
MARiA ViAjou
A
Ajou
À
AlEMANhA PARA
RECEbER o oNE
WoRld AWARd, o
MAiS iMPoRTANTE
PRêMio do SETo
SET R,
CoNCEdido A CAdA
doiS ANoS PElA
l
lA
iNTERNATioNAl
fEdERATioN of
oRGANiC
AGRiCulT
ul uRE
ulT
MoVEMENTS (ifoAM).
PubliCAdo há MAiS
dE 30 ANoS, ATé
hojE SEu liVRo
Manejo ecológico
do solo: a agricultura eeM
M regiões

tropicais é obRA dE
REfERêNCiA NAS
CiêNCiAS AGRáRiAS.

Mateus Paranhos
da Costa
Cacilda Borges
do Valle

Décio Luiz
Gazzoni

É fácil encontrar a
doutora Cacilda
Borges do Valle às voltas com microscópios
e pipetas, mas não
entre as quatro paredes de um laboratório.
A agrônoma do Centro
Nacional de Pesquisa
de Gado de Corte
(CNPGC/Embrapa),
em Campo Grande
(MS), é a maior especialista do mundo em
braquiária, capim predominante no País.

o agrônomo décio
luiz Gazzoni está
entre os mais completos pesquisadores de soja no País,
atuando em áreas
que passam pela
sanidade, desenvol-

Raysildo Lobo
O veterinário e pro
fessor da
universidade de São
Paulo (uSP),
Raysildo lobo, hoje
presidente da
Associação nacional
de criadores e
Pesquisadores, de
Ribeirão Preto (SP),
começou a se envol
ver em pesquisa de
gado zebu, na déca
da de 1970. Hoje, o
programa de melho
ramento coordenado
por ele avalia 2,3
milhões de animais.

vimento de cultivares, biodiesel e
comércio da oleaginosa. Gazzoni também foi diretor da
unidade da
Embrapa em
dourados (MS),
importante região
agrícola de Mato
Grosso do Sul. hoje,
é chefe da Embrapa
Soja, em londrina
(PR), e membro da
international
Council for Science
(iCSu), entidade
com sede em Paris,
que representa 140
países. o agrônomo
já publicou 218
artigos científicos e
escreveu três livros.

Gláucia Mendes
de Souza
Mais resistente à
seca e menos
dependente de
fertilizantes e
defensivos. Assim
será a cana-deaçúcar dentro de
poucos anos, se
depender da
pesquisadora
Gláucia Mendes de
Souza, do Instituto
de Química da
Universidade de São
Paulo, onde
coordena uma
equipe de 12
profissionais
brasileiros e oito
estrangeiros.
Conhecida como a
embaixadora da
cana-de-açúcar, a
bioquímica com três
pós-doutorados –
dos quais dois nos
Estados Unidos – é
uma das mais
aguerridas
defensoras da
energia verde.
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AntES dO zOO
tEcnIStA
t E
tA
PROfESSOR dA
unIVERSIdAdE
EStA
t duAl
tA
P ulIStA
PA
t
tA
(unESP)
mA EuS
mAt
P
PARA
nHOS dA
cOStA
t , O tEmA
tA
BEmEStAR
t
tAR
AnI
mAl ERA POucO
dIScutIdO nAS
unIVERSIdA
dES, E tA
t mBém
nO cAmPO. nA
décAdA dE 1990,
dE SEu tRABA
lHO nA
fAculdAdE dE
cIêncIAS
AGRáRIAS, Em
JABOtIcABAl

(SP), nAScEu O
GRuPO dE
EStudOS E
PESquISAS Em
EtOlOGIA E
EcOlOGIA
AnImAl (GRuPO
EtcO). HOJE,
P
PARA
nHOS
cOORdEnA, A
cAdA AnO,
cERcA dE 20
JOVEnS PESquI
SAdORES lOtA
t 
tA
dOS nO dEPAR
t mEntO dE
tA
zOOtEcnIA dA
unIVERSIdAdE.
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Roberto Rodrigues
o Ex-MiNiSTRo dA
AGRiCulT
ul uRA
ulT
RobERTo RodRiGuES,
CooRdENAdoR do
CENTRo dE ESTudoS
do AGRoNEGóCio dA
fuNdAção GETulio
V
VARGAS
, dE São
P ulo, é uMA dAS
PA
CAbEçAS CoRoAdAS
do CAMPo
bRASilEiRo. ENTRE AS
VáRiAS fuNçõES
PARA AS QuAiS TEM
Sido CoNVidAdo, A
MAiS RECENTE é A dE
EMbAixAdoR
ESPECiAl dA fA
f o
PARA o
CooPERATiViSMo.
AuToR dE CiNCo
liVRoS E
Ex-PRESidENTE dA
oRGANizAção dAS
CooPERATiVAS
bRASilEiRAS (oCb), o
AGRôNoMo QuE SE
ToRNou douToR é
CAPAz dE dEbATER
hoRAS SobRE TEMAS
QuE iNTERESSAM Ao
AGRoNEGóCio, CoMo
foME, AGRiCulT
ul uRA,
ulT
PECuáRiA, ENERGiA,
loGíST
í iCA, PESQuiSA
íST
E TECNoloGiA.
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Heraldo Negri

Paulo Herrmann

Em parceria com os
agrônomos diogo
Carvalho e Marcelo
Poletti, o biólogo
heraldo Negri fundou
a bug Agentes
biológicos, de
Piracicaba (SP), a
empresa brasileira
mais inovadora de
2012, segundo
ranking publicado em
fevereiro do ano passado pela respeitada
revista americana
Fast company. Entre
as 50 top do mundo,
a bug foi classificada
como a 33ª. A posição foi alcançada
devido às suas pesquisas sobre vespas
e ácaros que substituem agroquímicos
no controle de
pragas que atacam
lavouras de cana-deaçúcar, soja, milho,
algodão, frutas e hortaliças.

dESdE SEtEm
BRO dO AnO
PASSAdO, O
ExEcutIVO
P ulO
PA
HERRmAnn
EStá nO

máquinas e
tecnologias

Plantadeiras
de 20 linhas e
colhedoras de
oito mil quilos
de peso podem
ser vistas com
frequência no
campo, traba
lhando ininter
ininter
ruptamente
por dias a fio
nos picos de
safra e plantio.
no ano passa
do, o setor
movimentou
cerca de R$ 10
bilhões e deve
crescer 10%
neste ano.
cresce tam
bém a
tecnologia da
t
Informação
(tI), um setor
que movimen
ta acima de R$
170 bilhões
por ano no
País. O campo,
que necessita
da tI para a
sua moderni
zação, usufrui
dos conheci
mentos da
área, cada vez
com mais
intensidade.

cOmAndO dA
JOHn dEERE,
nO BRASIl,
POStO quE
AcumulA cOm
A VIcEPRESI
dêncIA dE
mARkEtInG
PARA A
AméRIcA
lA InA. “A
lAt
IndúStRIA dE
máquInAS nO
BRASIl tEm
AcOmPAnHA
dO A EVOlu
çãO dO AGRO
nEGócIO”, dIz.
nOS PRóxImOS
cIncO AnOS,
ElE VAI mOnI
tORAR A APlI
cAçãO dE R$
2,5 mIlHõES
PARA fOmEn
t
tAR
O SIStEmA
dE IntEGRA
çãO lAVOuRA
PEcuáRIA
flOREStA
t
tA
(IlPf), Em PAR
cERIA cOm A
EmBRAPA.

André Carioba
O economista André
Carioba é o executivo número 1, na
América do Sul, do
grupo americano
AGCO, dono das marcas de tratores
Massey Ferguson,
Valtra, Chalenger e
Fendt, e das colhedoras de cana-deaçúcar Santal. Para
ele, o mercado saudável é um estímulo.
“O aumento da produção leva o homem
do campo a querer
mais tecnologia”, diz.

Laércio Cosentino
Por trás da t
totvs, a
maior fabricante de
softwares aplicati
vos sediada em paí
ses emergentes e a
sexta maior do
mundo, está o enge
nheiro brasileiro
laércio cosentino.
Há duas décadas, ele
começou a olhar
também para a
agroindústria. “cada
vez mais, a tecnolo
gia da informação é
vista como passa
porte para a compe
titividade”, diz
cosentino.
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Valentino Rizzioli

Elizabeth Farina

Presidente da cnH
e vicepresidente da
fiat, no Brasil, o
executivo Valentino
Rizzioli iniciou sua
carreira no grupo
italiano, em 1969,
como funcionário da
fábrica de tratores
de minas Gerais. A
cnH vende, por

dEPoiS dE uMA
CARREiRA
ACAdêMiCA dE
QuASE duAS
déCAdAS NA
uNiVERSidAdE dE
São PPAulo, A
PRofESSoRA
ElizAbETh fARiNA
Mudou-SE PARA o
SEToR PRiVAdo.
hojE, ElA ESTá À
fRENTE dA uNiCA,
ENTidAdE QuE
REPRESENTA uM
SEToR dE uS$ 40

ano, quase 15 mil
unidades, entre tra
tores e colhedeiras
das marcas case e
new Holland, e tem
acompanhado o
boom do crescimento
do agronegócio, com
o lançamento no País
de máquinas e equi
pamentos em linha
com o mercado inter
inter
nacional. Para
Rizzioli, é mais do
que factível para a
agricultura brasilei
ra atingir a meta de
produção de 200
milhões de toneladas
de grãos. “dá, tran
quilamente”, diz. “E
não vai demorar
muito.”

BiocomBustíveis

mesmo em
tempo de tan
que vazio, nos
últimos anos
muitas empre
sas do setor de
biocombustí
veis vêm se
empenhando
para levar o
etanol e o bio
diesel a uma
posição de
destaque na
economia do
País. Hoje, o
setor começa a
enxergar uma
luz no fim do
túnel. A pers
pectiva é de
aumento da
produção de
cana e do
preço da gaso
lina, o que faz
o etanol
ganhar compe
titividade. no
biodiesel, a
expectativa é
de que o
governo fede
ral redefina o
percentual de
biodiesel no
diesel de
petróleo, ele
vando a
demanda.

Pedro Parente
A rotina do ex-ministro da Casa Civil
Pedro Parente inclui administrar a subsidiária brasileira Bunge, um colosso do
agronegócio mundial que fatura US$ 18
bilhões por ano. No etanol, o plano é
investir US$ 2,5 bilhões na expansão das
oito usinas do grupo até 2016. A influência de Parente no setor o levou à presidência do conselho da União da Indústria
da Cana-de-Açúcar (Unica), assumindo a
sua direção política. “O setor precisa voltar a investir, mas com planejamento, e
que o governo faça a sua parte.”

Fábio Venturelli
Em 2007, após uma
década fora do País,
o brasileiro fábio
Venturelli pediu

demissão da dow
chemical, nos
Estados unidos,
arrumou as malas e
voltou para casa.
na bagagem, trazia
o convite de três

herdeiros da família
Ometto (luiz, João e
nelson Ometto) para
ser o presidente do
Grupo São martinho,
uma das cinco maiores
do setor sucroenergé
tico no País. Em
Pradópolis, no interior
paulista, Venturelli
comanda a maior usina
do mundo, com capaci
dade para moer 8,5
milhões de toneladas
de canadeaçúcar, por
safra, e a expansão da
usina Boa Vista, em
quirinópolis (GO), que
também vai moer oito
milhões de toneladas.
A unidade será con
cluída em 2014/2015.
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bilhõES, RESPoNdE
PoR 16% dA MATRiz
ENERGéTiCA E GERA
1,2 Milhão dE
EMPREGoS diREToS.
“PodEMoS
AbASTECER o
MERCAdo iNTERNo,
AS ExPoRTAçõES E
AVANçAR EM
bioElETRiCidAdE E
No ETANol
CElulóSiCo”, diz
ElizAbETh. A
ExPERiêNCiA VEM do
CoNSElho
AdMiNiSTRATiVo dE
dEfESA ECoNôMiCA
(CAdE), oNdE foi
PRESidENTE ATé
2008.
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Rubens Ometto
O EmPRESáRIO
RuBEnS
OmEttO, AOS
62 AnOS, é um
HOmEm dE
VISãO. nA

décAdA dE
1990 ElE cOn
SOlIdOu O
GRuPO cOSAn,
A PARtIR dA
cRISE quE
EmERGIu cOm
A dESREGulA
mEntA
nt çãO dO
ntA
SEtOR cAnA
VIEIRO. HOJE,
O GRuPO fA
fAtu
Atu
RA R$ 20
BIlHõES POR
AnO. JuntO
cOm A AnGlO
HOlAndESA
SHEll, O
cOSAn cOn
tROlA A
RAízEn, E tEm
1,7 mIl POStOS
dE cOmBuStí
VEIS. dE OlHO
nA REcuPERA
çãO dO SEtOR,
SEu lEmA
A Al é: “tEm
Atu
cAnA? EStOu
cOmPRAndO.”
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Miguel Rossetto
Em 2008, nascia a
Petrobras
Biocombustível.
Menos de um ano
depois, em maio de
2009, o cientista
social gaúcho Miguel
Rossetto assumia a
presidência da estatal. Na Petrobras, ele
defende o que
chama de “grande
agenda” para aumentar a produção de
etanol e outras fontes renováveis de
energia – o “segundo
pré-sal” do Brasil.

Erasmo Carlos
Battistella
O empresário gaú
cho Erasmo carlos
Battistella, que há
oito anos era dono
de dois postos de
gasolina, se trans
formou em sócio da
Petrobras e criou a
BSBios, em Passo
fundo (RS). Hoje,
ele é o maior produ
tor de biodiesel do
País e presidente da
Associação dos
Produtores de
Biodiesel (Aprobio).
“naquela época nin
guém acreditava em
mim”, diz.

Luiz de Mendonça
No início de 2012, o
engenheiro luiz de
Mendonça deixou a
vice-presidência de
negócios internacionais
da petroquímica
braskem, a menina dos
olhos da odebrecht,
para assumir o comando da ETh bionergia, o
braço sucroenergético

do grupo baiano. A ETh
é uma das mais jovens
companhias do setor,
mas já conta com 500
mil hectares cultivados
com cana-de-açúcar.
Mendonça faz o que
determina o principal
capítulo da cartilha do
grupo: investe R$ 5
milhões por ano em
formação de mão de
obra para tecnificar,
cada vez mais, a cadeia
da cana. “A capacitação é a chave para produzir melhor”, diz ele,
que concede três mil
bolsas de estudo por
ano. Na última safra da
cana, as nove usinas da
ETh, das quais três
foram construídas nos
últimos três anos, faturaram R$ 1,8 bilhão.

goveRno

Graças a sua
visão pragmá
tica do agrone
gócio, o gover
gover
no federal tem
levado lideran
ças de perfil
técnico aos
cargos de
comando de
várias de suas
instituições.
Entidades
como o Incra,
nas questões
fundiárias, e o
Ibama, nas
ambientais,
por exemplo,
têm como mis
são arrumar a
casa, apostan
do que o
homem do
campo é capaz
de gerar recei
ta com susten
tabilidade. Os
desafios não
são poucos,
nem pequenos.

Izabella Teixeira
Poucos temas
relacionados ao
campo têm
escapado de
izabella Teixeira,
ministra do Meio
Ambiente desde
abril de 2010. Com
uma longa carreira
no instituto
brasileiro do Meio
Ambiente (ibama), a
bióloga formada
pela universidade
de brasília tem sido
uma das figuras
mais presentes nas
discussões sobre o
novo Código
florestal, queimadas
na Amazônia e

royalties do pré-sal
para o campo. “Só
protege quem
conhece, quem
cuida e quem tem
acesso”, diz izabella.
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Homero Pereira

Rubens Rodrigues
dos Santos

a frente parlamentar
da agropecuária (fpa)
reúne cerca de 260
parlamentares, entre
deputados federais e
senadores. nos últimos
dois anos, os debates
sobre o novo código
florestal foram coordenados pelo deputado
homero pereira (pR-

Carlos Guedes

Curt Trennepohl

mt), que em 2000
liderou o tratoraço,
nome dado ao movimento de cinco mil
produtores rurais que
invadiram brasília com
caminhões, tratores e
colhedeiras, em protesto contra a política de
crédito do governo
fernando henrique
cardoso. para pereira,
o grande desafio hoje
é ampliar o diálogo
com a sociedade e
mostrar que a fpa não
é contrária à preservação do meio ambiente.
“não podemos ser vistos como uma frente
radical”, diz.

O gaúcho Curt Trennepohl está completando
dois anos na presidência do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), órgão
responsável por fiscalizar o desmatamento no
País. No Ibama desde 1990, ele foi colocado
no cargo a pedido da ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira, por ser um expert
na área jurídica e não apenas um especialista em assuntos técnicos ambientais. Para
Trennepohl, o Ibama não tem a visão de que
o agronegócio é uma atividade ilegal. Ele dá
como exemplo a Amazônia. “Cerca de 17%
dela está desmatada. Como temos que preservar 80%, por lei, ainda contamos com 3%
de área que pode ser convertida à agropecuária”, diz. “Mas esse uso deve ser dentro
dos limites legais.”

Mendes Ribeiro
No final de 2011,
quando assumiu o
Ministério da

Agricultura, o
advogado gaúcho
Mendes Ribeiro
Filho admitiu que
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não entendia quase
nada dos assuntos ligados à sua pasta. Mas
parece que aprendeu
rapidamente. “Na política aprendi que nada
é mais importante que
ouvir.” Ele diz que os
gargalos de logística
no campo é o assunto
que mais chega aos
seus ouvidos. “Temos
de enfrentá-los”, afir
afirma. “O governo
Federal começa a
apostar nisso, com os
atuais planos de infraestrutura.”

Desde julho do ano
passado, o novo
comandante da política fundiária do
País é o economista
gaúcho Carlos
Guedes. Ao assumir
o Instituto Nacional
de Colonização e
Reforma Agrária
(Incra), ele começou
a articular mudanças
na instituição.
Guedes, que já foi
assessor especial de
Miguel Rossetto,
presidente da
Petrobras
Biocombustível, quer
que os assentamentos rurais sejam
mais eficientes na
produção de alimentos. A mudança
marca uma ruptura
em relação a gestões recentes do
Incra, de dar terra e
deixar o resto por
conta do assentado.
“Com capacitação, a
ideia é que eles
sejam competitivos”,
diz. Guedes quer que
o Programa de
Aquisição de
Alimentos do governo federal compre a
produção dos 4,4
milhões de assentados do País.

Rubens RodRigues
dos santos, funcionáRio de caRReiRa
da caixa econômica
fedeRal, tomou
posse da pResidência da companhia
nacional de
abastecimento
(conab) em maRço
do ano passado. o
advogado e economista assumiu o
óRgão suboRdinado
ao ministéRio da

agRicultuRa com a
missão de RetomaR
seu pRojeto de planejamento estRatégico, abandonado
em 2009. ele diz que
a conab pRecisa
fazeR paRte das
soluções paRa limaR
os gaRgalos do
agRonegócio do
p
país.
no fim do ano
passado, a conab
chegou a apResentaR pRopostas paRa
o plano nacional de
aRmazenagem de
pRodutos agRícolas.
“é pReciso atendeR a
nova fRonteiRa agRí-í-í
cola do ppaís”, diz
RodRigues dos
santos.
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Maurício Antônio
Lopes
O atual presidente
da empresa
Brasileira de
pesquisa
agrOpecuária
(emBrapa) é essencialmente um técnicO, característica que O diferencia de seus antecessOres. mineirO
de BOm despachO,
lOpes é agrônOmO,
dOutO
ut r em genétiutO
ca mOlecular, pesquisadOr em
melhOramentO
rament de
ramentO
plantas e faz parte
dO time da
emBrapa, desde
1989. cOnhecedOr
da estrutura da
instituiçãO, ele diz
que nãO faz sentidO aBrir O capital
da emBrapa Ou privatizá-la, um tema
levantadO nO anO
passadO entre pesquisadOres e
empresáriOs. “issO
nãO quer dizer
que nãO precisemOs nOs aprOximar mais dO mercadO de inOvaçãO,
sem perder de
vista a funçãO de
empresa púBlica”,
afirma.
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José Graziano
da Silva
EntidadEs do
agRonEgócio

A voz do
homem do
campo nunca
foi muito
clara para
quem vive na
cidade. Falar
em nome do
agronegócio
muitas vezes
é como dar
murro em
ponta de faca.
A imensidão
do País, com
seus 8,5
milhões de
quilômetros
quadrados e
uma
população
cada vez mais
urbana,
raramente
permite
enxergar o
campo em sua
magnitude: a
demanda por
alimento vai
crescer 20%
na próxima
década e o
produtor
brasileiro vai
suprir 40%
desse
aumento.

Primeiro coordenador
do programa Fome
Zero, o agrônomo José
Graziano da Silva é um
dos mais influentes
personagens do combate à miséria no País.
Seu notório desempenho como ministro
extraordinário de
Segurança Alimentar e
Combate à Fome,
entre 2003 e 2004, o
levou à presidência da
Organização das
Nações Unidas para
Agricultura e
Alimentação (FAO).

Carlos Sperotto
O presidente da
Federação de
Agricultura do Rio
Grande do Sul
(Farsul) é um defensor da união dos sindicatos rurais. À
frente da entidade,
seu trabalho tem
sido mapear as per
perdas com a seca que
atingiu o Sul no ano
passado. Ele esteve
à frente, por exemplo, das mobilizações
pelo parcelamento
da dívida e refinanciamento de empréstimos do setor.

Kátia Abreu
A senadora Kátia Abreu (PSD-TO) é uma
das vozes mais ativas do Congresso
Nacional. Presidente da Confederação
Nacional da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), sua atuação tem despertado
a discussão sobre como garantir o desenvolvimento no campo, defendendo, ao
mesmo tempo, o meio ambiente. Graças à
sua interlocução junto à presidenta Dilma
Rousseff, algumas alterações no Código
Florestal garantiram maior segurança jurídica aos produtores rurais. “Os produtores,
gostando ou não gostando, sabem qual é o
seu direito e sua obrigação na questão
ambiental”, diz Kátia.

Cesário Ramalho
da Silva
“O agronegócio contribui para que o
País suporte crises

internacionais, abre
mercados externos,
promove desenvolvimento no interior
e coloca alimento

mais barato na mesa
do consumidor.” É
com esse pensamento
que Cesário Ramalho
da Silva chegou à presidência da Sociedade
Rural Brasileira
(SRB). Ele compara a
entidade a uma maratonista na defesa do
agronegócio brasileiro,
que largou há 89 anos
e continua com o
mesmo fôlego do
arranque inicial. “O
campo precisa criar,
manter e fortalecer
vínculos com os seus
públicos estratégicos”,
afirma.
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Rui Ottoni Prado
PresiDente DA
FeDerAçãO DA
AgriculturA
Ae
PecuáriA De
MAt
A O grOssO
At

(FAMAt
(FAMA
AMAtO) DesDe
2007, rui OttOni
PrADO teM
FeitO DA entiDADe uMA
reFerênciA
nO PA
P ís, eM
FunçãO DO
trABAlhO DO
institutO
MAt
A OgrOsAt
sense De
ecOnOMiA
AgrOPecuáriA
(iMeA), criADO
eM PArceriA
cOM Os PrODutOres De sOjA
e PecuAristA
rist s.
ristA
PrADO FAlA
A eM
nOMe De 86 sinDicAt
A Os e
At
cercA De 25
Mil PrODutOres rurAis.
hOje, seu AlvO
é A lOgísticA
PArA O trAnsPOrte DA PrODuçãO. “As trADings DO AgrOnegóciO quereM Ouvir
cADA
ADA vez MAis
O APitO DO
treM nO MAt
A O
At
grOssO”, Diz.
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André Pessoa

ConsultoRias

ler e interpretar a realidade dos fatos
não é uma
missão fácil
em um país
como o Brasil,
imenso e
diversificado
na produção
de alimentos
e bioenergia.
Analisar planilhas, conferir dados,
projetar
cenários, definir estratégias e entregá-las a
empresários
rurais é tarefa de um
grupo de pensadores do
agronegócio
que cada vez
ganha mais
importância
na gestão
fora e dentro
da porteira.
Os consultores em economia e finanças agropecuária nunca
estiveram tão
em evidência
no País.

Maurício Mendes
maurício mendes
ocupa, desde 2005, a
presidência da consultoria informa
Economics fnp, de
são paulo. mendes
também é presidente
da associação
brasileira de marketing
rural, entidade que
nasceu em 1979 com
o objetivo de ser um
fórum de discussões
dos profissionais da
área. depois de dois
mandatos, ele deve
deixar o cargo neste
ano. o engenheiro
agrônomo formado
pela Escola superior
de agricultura luiz de
queiroz (Esalq), da
universidade de são

paulo, com pós-graduação em administração de empresas, é
referência em consultoria e análise de mercado, especialmente
de citros.

“O Brasil está voltando a viver um
ciclo de vacas gordas
no campo.” A declaração feita à
DinheirO
rurAl em 2007
por André Pessoa,
da Agroconsult, de
Florianópolis, se
concretizou nos últimos anos, consolidando sua reputação
como consultor no
agronegócio. De lá
para cá, as lavouras
brasileiras colheram
recordes históricos
tanto em volume
quanto em receitas.

José Américo
da Silva
Presidente do
Instituto Universal de
Marketing em
Agribusiness (Iuma),
de Porto Alegre, José
Américo da Silva é um
militante da qualificação no agronegócio.
“O campo é um universo com muitas
peculiaridades”, diz.
Para ele, não basta
ser apenas técnico. “É
preciso ter conhecimento no antes,
durante e depois da
porteira”, diz.

José Luiz Tejon
Megido
Em poucos anos, ElE
foi dEE mEstrE Em
artE E cultura pEla
univErsidadE
mackEnziE, dE são
ppaulo, a EspEcialista
Em markEting
EEting na
univErsidadE
Harvard E no
instituto dE
tEcnologia dE
massacHusEtts,
E
Etts,
Em
cambridgE, nos
Estados unidos.
José luiz tEJon Já
passou por várias
EmprEsas no brasil,
como consultor. no
agronEgócio, ElEE foi
um dos fundadorEs
da associação
brasilEira dE
markEting
E
Eting
rural E
agronEgócio
(abmr&a), Em 1979,
EntidadEE da qual foi
prEsidEntE. HoJE,
tEJon Está EntrEE os
maiorEs EspEcialistas Em gEstão dE
vEndas, markEting
E
Eting
para o agronEgócio
E nas árEas Humanas dEE lidErança,
motivação E supEração. EscrEvEu sozinHo ou Em parcEria
28 livros E tEm a
fama dE Estar EntrE
os mElHorEs palEstrantEs do país.
p
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