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‘É UMA DÁDIVA QUE 
NÓS TEMOS’

◊ 
Presidente da Faemg destaca capacidade do Brasil 
de produzir e exportar alimentos e prevê que país 

vai assumir liderança mundial do setor
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 ROBERTO SIMÕES

Roberto Simões, este é o destino do Brasil, porque, 
segundo ele, “nós estamos condenados a sermos 
os maiores produtores mundiais de alimentos”. 

O ANO DE 2020 FOI ATÍPICO PARA TODOS 
OS SETORES. O AGRONEGÓCIO, NO 
ENTANTO, CONSEGUIU CRESCER EM PLENA 
PANDEMIA. COMO FOI ESSE PROCESSO? 

O agronegócio continua sendo a principal força 
da economia brasileira e vem evitando tombos 
maiores no PIB. Durante a pandemia da Covid-
19, o setor não apenas soube encontrar o seu ca-
minho, como aumentou a sua participação no 
mercado externo. Isso gerou uma forte reação 
de produtores europeus. Mas para o presidente 
da Federação da Agricultura de Minas Gerais, 
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Realmente, foi um ano complicado. Nós começa-
mos com problemas, como todo mundo, porque 
fecharam estradas em março, abril e maio e 
quem produz perecíveis como leite, flores e hor-
tifrútis de modo geral, teve perdas. Mas, com o 
tempo, as coisas foram se ajeitando e se acomo-
dando e para o agronegócio, realmente, foi um 
ano de muita produção. Nós tivemos uma safra 
recorde de café, foi recorde de grãos no Brasil e, 
em Minas Gerais, nós ultrapassamos 15 milhões 
de toneladas. Tivemos uma subida de preços de-
vido aos custos de produção, que aumentaram 
violentamente. Os insumos que nós usamos _ 
defensivos, fertilizantes, transportes, mão-de-
-obra _ tudo subiu. Mas chegamos ao fim de 2020 
equilibrados. O maior destaque foi que o agro se 
mostrou, mais uma vez, com uma grande resili-
ência e com extrema capacidade para enfrentar 
as dificuldades, porque não houve desabasteci-
mento, em momento algum faltou alimento, quer 
seja para dentro ou fora do país, para as pessoas 
que alimentamos no mundo. Uma demonstração 
muito forte, que nos deixou satisfeitos. 

O ANO DE 2020 TAMBÉM FOI O ANO 
DOS GRANDES INCÊNDIOS. TIVEMOS 
O PANTANAL DESTRUÍDO, INCÊNDIOS 
NA AMAZÔNIA E MUITOS LIGARAM 
OS INCÊNDIOS A QUEIMADAS PARA 
PREPARAR A TERRA PARA PRODUÇÃO. 
EXISTE ESSA RELAÇÃO?
Isso é conversa de quem quer destruir o Brasil. 
O mundo inteiro tem queimadas, a Califórnia 
queima todo ano, a Austrália queima todo ano e 
ninguém fala nada. Nós vamos ter isso todos os 
anos. É claro que ninguém quer os incêndios, é 
lógico que nós queremos o mínimo possível, mas 
são fenômenos cíclicos da natureza. A seca, a 
baixa umidade, calor intenso, vai aparecer fogo. 
Isso acontece no mundo inteiro, mas só o Brasil 

é o culpado. Esperamos que nos próximos anos 
esses fenômenos aconteçam em menor quan-
tidade. Pode melhorar, mas eliminar é difícil. 

ALGUNS, COMO O EX-MINISTRO ALYSSON 
PAULINELLI, DEFENDEM A TERCEIRA SAFRA 
COMO ALTERNATIVA PARA AUMENTAR 
A PRODUÇÃO. É UMA SAÍDA VIÁVEL? 
A terceira safra é uma dessas qualidades que o 
país tem e, por isso, tem essa competitividade 
mundial. Os países do hemisfério Norte não têm 
nem a segunda safra, porque ficam praticamen-
te seis meses debaixo de neve. Aqui podemos 
fazer duas e até três safras e, por isso, o Brasil 
sempre será um grande produtor e um alto ex-
portador de alimentos. Vai chegar um momento 
em que o Brasil será o maior, porque o país é 
imbatível. É uma dádiva que nós temos. 

ALGUNS PAÍSES COMO A FRANÇA TENTAM 
LIMITAR AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS. 
COMO ROMPER ESSAS BARREIRAS? 
Isso é para destruir a nossa competitividade. Mas 
eles não vão conseguir nunca. Eles podem fazer 
o que quiser, porque nós estamos “condenados” a 
sermos os maiores produtores mundiais de ali-
mentos. Nós temos água, luz, tecnologia criada 
aqui, gente capaz. Nós vamos ser imbatíveis e 
eles vão fazer de tudo para frear a nossa produ-
ção, porque morrem de medo de nós acabarmos 
com a produçãozinha deles lá, toda subsidiada, 
toda franqueada pelo governo. Aqui nós não 
temos tanto apoio e eles morrem de medo do Bra-
sil. Infelizmente, temos que dizer a eles que eles 
não têm como competir conosco. São países pe-
quenos, que não têm como competir conosco. Por 
isso ficam criando problemas ambientais. Eles 
desmataram tudo. Não existem matas ciliares, 
eles destruíram tudo.  Nós temos 63% de floresta 
nativa. Que país no mundo tem isso? Nem 3% de 
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florestas a Europa tem e ficam nos ensinando o 
que devemos fazer. Isso é medo da concorrência. 
Nós somos os maiores em carne, soja, suco de la-
ranja, açúcar e em muitas outras coisas e sempre 
será assim. É a nossa vocação.  

MUITOS DIZEM QUE A MINISTRA DA 
AGRICULTURA, TEREZA CRISTINA, ABRE 
O CAMINHO PARA O AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO E O PRESIDENTE JAIR 
BOLSONARO FECHA COM SUAS 
DECLARAÇÕES POLÊMICAS. O SETOR 
SOFRE COM ESSE PROBLEMA? 
A ministra é das melhores que nós já tivemos. 
Ela é da área, é produtora, ocupou todas as posi-
ções possíveis, desde superintendente de Senar 
no Mato Grosso do Sul, secretária de Agricultu-
ra, deputada federal, líder da bancada ruralista. 
Ela é formada em agronomia, em Viçosa, Minas 
Gerais. Ela tem todas as condições e é uma das 
melhores ministras que nós já tivemos. Ela tem 
essa capacidade de abrir mercados, de lutar por 
isso, de focar na Ásia, que tem populações imen-
sas e que estão crescendo e aumentando renda, 
um lugar que não podemos desconsiderar e ela 
tem feito isso com maestria. Ela também tem o 
dom de saber conciliar as coisas. Quando alguns 
outros fazem declarações que não deveriam ser 
feitas, ela tenta consertar. Nós já fizemos reuni-
ões na Confederação Nacional da Agricultura 
com ela e os embaixadores dos países árabes. É 
uma pessoa que tem todas as qualidades para 
ocupar o cargo e tem desempenhado o seu tra-
balho com muita eficiência. 

AUMENTARAM AS EXPORTAÇÕES, 
MAS NO MERCADO INTERNO OS 
PREÇOS AUMENTARAM MUITO. 
ESSA É UMA TENDÊNCIA? 
Não é por aí. É uma questão de mercado. 

Aumentou preço porque aumentou demanda. 
Isso é da economia, lei da oferta e procura. O 
Brasil colocou dinheiro nas mãos de mais de 40 
milhões de brasileiros pobres. O consumo in-
terno aumentou assustadoramente, junto com 
as exportações. Com a briga dos Estados Unidos 
com a China, a China passou a importar mais do 
Brasil, foram dois fenômenos que exacerbaram 
a demanda e, toda vez que se tem uma demanda 
forte, os preços sobem, quando a demanda cai, 
os preços caem também. Para este ano, há uma 
incerteza, porque parece que o governo não tem 
mais recurso para subsidiar internamente. Pode 
ser que os países se acertem lá fora e a deman-
da pode ser moderada. O Brasil será sempre um 
abastecedor mundial, mas a demanda pode di-
minuir e com isso os preços também diminuem. 
Por outro lado, subiram assustadoramente os in-
sumos da produção. Os preços vão baixar ainda 
mais adiante, mas não no mesmo patamar ante-
rior porque os custos são muito mais altos. 

A RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE O 
BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS MUDA 
COM A SAÍDA DE DONALD TRUMP E 
COM A ENTRADA DE JOE BIDEN? 
Acho que muda muito pouco. É triste a gente 
dizer, mas os Estados Unidos consideram o Bra-
sil pouco, porque não temos ainda um cresci-
mento sustentável, uma economia forte. Lem-
bro que um brasileiro fez parte do governo de 
Barack Obama. Ele veio de férias ao Brasil e foi 
entrevistado e perguntaram o que os EUA espe-
ram do Brasil. Ele disse: nada. O Brasil não tem 
força de expressão nos EUA e os democratas, 
de modo geral, pensam mais neles. Não muda 
quase nada ou nada. Muda a ideologia, mas não 
mudam os acordos. Os EUA são extremamente 
práticos. É o toma lá dá cá, compra e venda. O 
que prevalece é a relação econômica. vb


