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A Câmara Temática de Insumos Agropecuários esteve reu-
nida no dia 03 de outubro, em Brasília. Na pauta, assuntos 
relevantes para o setor como o Índice de Confiança do Agro-
negócio (ICAgro) e como melhorar a competitividade da agri-
cultura brasileira. Durante a reunião, Julio Cézar Busato foi 
apresentado como novo presidente da CTIA.

Iniciando as apresentações, Julio Cézar Busato, falou so-
bre como melhorar a competitividade da agricultura brasilei-
ra. “Nós estamos passando por uma fase um pouco duvidosa 
porque o setor está indo bem, mas o agricultor nem tanto”, 
disse. Segundo informações passadas por Busato, o agrone-
gócio contribui com mais de 30% do PIB brasileiro, mas esse 
número não se reflete no dia a dia do produtor. “A rentabili-
dade do produtor não está tão boa quanto mostram os dados 
e isso se dá principalmente devido o custo de produção.” 

De acordo com Busato, há dez anos o Brasil não consegue 
ter um aumento significativo na produtividade. “Isso é preocu-
pante. Não há nenhum evento novo e grande o suficiente que 
possa levar a curva da produtividade para cima. A tendência é 
manter como está.” Dentro das propriedades, os agricultores 
vêm tentando aumentar a produtividade, mas não estão con-
seguindo acompanhar os custos. “Há 29 anos conseguíamos 
fazer soja com U$ 250 por hectare e hoje custa U$ 800. Há 
16 o hectare do algodão saia por U$ 1250 e hoje, U$ 2300”, 
lamentou. 

O assessor da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo, Gregory Honczar, apresentou o Índice de Confiança 
do Agronegócio (ICAgro). Segundo a apresentação, o ICAgro 
fechou o segundo trimestre de 2016 com uma alta de 19,4 
pontos acima do período anterior. “O aumento da confiança 
é o maior desde 2013, quando o índice começou a ser me-
dido”, afirmou. Honczar atribuiu a reação positiva aos preços 
das commodities agrícolas. “Tanto os produtores quanto as 
indústrias antes e depois da porteira tiveram seus níveis de 
confiança aumentados devido a uma visão mais positiva a 
respeito das condições gerais do país.” Foi a primeira vez que 
o índice fechou acima de 100 pontos em relação aos produ-
tores agropecuários.

David Roquetti Filho, representante da ANDA, compartilhou 
com os presentes o projeto “Nutrientes para a Vida”. A mis-
são da iniciativa é esclarecer e informar a sociedade brasi-
leira, com base em estudos científicos, sobre a importância 
e os benefícios dos fertilizantes na produção e qualidade dos 
alimentos, bem como sobre sua utilização adequada. “Existe 
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uma confusão muito grande em relação ao que é orgânico, 
inorgânico, veneno, defensivo, fertilizante, químico, mineral, 
industrial. Se você perguntar para dez pessoas o que são fer-
tilizantes, elas irão responder que defensivos ou pior, agro-
tóxico”, expôs. A iniciativa “Nutrientes Para a Vida” trabalha 
somente com informações baseadas em conhecimento cientí-
fico, tanto sobre o papel fundamental dos nutrientes minerais 
na qualidade de nossa alimentação, como também sobre seu 
efeito multiplicador na produtividade das culturas.  

Seguindo com a pauta, Welington Dal Bem, representante da 
Abisolo, tratou sobre a questão dos remineralizadores. “Essa 
é uma discussão nova que surgiu em 2013 na promulgação 
da Lei nº 12.890. Três anos depois conseguirmos regularizar 
a lei.” Conhecido como “pó de rocha”, os remineralizadores 
tem a função de melhorar a qualidade física e química do 
solo. “A diferença para os fertilizantes comuns está na solubi-
lidade e concentração, mas ambos têm atuação complemen-
tar”, explicou. É uma opção para o agricultor brasileiro, que já 
conta com o calcário e os fertilizantes minerais para recuperar 
a fertilidade do solo. “Essa é uma demanda antiga do setor, 
especialmente dos produtores de orgânicos, que não utilizam 
fertilizantes minerais, mas admitem o uso do pó de rocha”.

Durante a reunião ainda ocorreu a apresentação do cenário 
dos insumos e a conclusão do trabalho sobre o PL nº 5746. 
A próxima reunião da CTIA está marcada para o dia 5 de de-
zembro.


