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Editorial

Fazendo uma viagem no tempo há lembranças de fortes emo-
ções positivas. Aquelas que marcaram sucesso em nossos ne-
gócios prevalecem.

Lembramos também momentos de tristeza, em que por um 
motivo ou outro passamos por crises, seja econômica, emocional 
ou intempéries da natureza.

O cenário que passamos este ano de 2014, com queda de pro-
dutividade causada pela maior seca dos últimos 80 anos, com 
preços em quase todos os produtos agrícolas dos mais baixos 
dos últimos tempos, agravada pela política econômica do gover-
no em ano de eleições presidenciais.

Ficará na lembrança de nossa geração um ano que não dei-
xou saudades para grande parte dos agricultores. Para enfrentar 
estas diversidades, devemos ter uma visão “estratégica” em nos-
sos negócios. Vamos acreditar e dar mais um voto de confiança 
para que nossos governantes realizem as reformas prometidas 
e esperadas para que o Brasil tenha um rumo. O rumo da de-
mocracia, da igualdade. De oportunidades e de justiça. Somos 
um país abençoado por Deus. Temos terras, sol e água doce em 
abundância, riquezas minerais e petrolíferas.

Um mercado interno vibrante. Tudo o que os turistas podem 
querer, belas praias, a maior biodiversidade do planeta, a maior 
floresta do mundo, além de um povo amigável, otimista e empre-
endedor.

Agora, com a volta das chuvas, a esperança se renova. Para 
nós na AGROFITO o cenário deste ano não foi diferente. Para 
corrigir o rumo e não perder a visão estratégica, reformulamos 
nossa estrutura organizacional. A partir de Janeiro de 2015 o or-
ganograma da empresa será:

- Conselho Consultivo
- Diretoria Geral – Antônio Claudemir da Silva
- Diretoria de Negócios – Paulo R. de Toledo Filho
- Diretoria de Operações – Francisco Ricardo de Toledo
Mas, para este Informativo, quero destacar as matérias:
• Nossa Homenagem à família Ninin. Tradicional cafeicultor da 

região de Garça. Sr. Ceverino, nossos parabéns a toda sua fa-
mília;

• Outra inovação que a AGROFITO, juntamente com nosso for-
necedor BASF, traz aos clientes o CARTÃO SAFRA BASF;

• Sobre culturas, a Indução Floral da lima Tahiti;
• A ANDAV alerta: Fique atento aos defensivos ilegais;
• Do departamento de Irrigação e Fertirrigação na cana–de-

-açúcar;
• Parabenizo o nosso consultor de Negócios da Filial de Bor-

borema pelo exemplo de superação. Parabéns Leandro Fabri.
Finalizando, digo: tudo que propusermos realizar, temos que 

fazê-lo com entusiasmo (do grego  en + Theos – estar com Deus). 
Significa Deus dentro de nós. Estar possuído por entidade divina.

Como disse nosso saudoso Eduardo Campos:
“Não vamos desistir do Brasil.”

Não vamos 
desistir do Brasil
Por Ademar Antônio de Toledo
Presidente do Conselho da Administração
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Tradição

FAMÍLIA NININ
Da Redação | Foto Divulgação

A família Ninin mora em 
Garça e tem como principal 
atividade a produção de café 
arábica em 495 hectares de 
terras. Hoje, o patriarca S. Ce-
verino, aos 89 anos, continua 
participando dos negócios da 
família, mas a história come-
çou com seu pai, S. João.

João veio ao Brasil com a fa-
mília da Itália aos 4 anos, em 
1898. Eles se instalaram em 
Sertãozinho onde plantaram 
mandioca e processavam a 
farinha em uma pequena fábri-
ca. Em 1937, João mudou-se 
com a família para Gália e ali 
começou o plantio do café em 
um pequeno sítio. Dois anos 
depois, ele faleceu. Ceverino, 
o terceiro de nove filhos, com 
apenas 14 anos, passou a aju-
dar a mãe no trato com a plan-
tação para sustentar a família.

No início, com a falta de 
experiência, dificuldades fi-
nanceiras, logística e tecno-
lógica, o cultivo era familiar, 
basicamente manual e com 
pouca ajuda de animais. Com 
o crescimento do negócio, os 
filhos do S. João se tornaram 
independentes. 

Ceverino nasceu e cresceu 
na lavoura. Não estudou e se 
mudou para Garça em 1967 
para que o filho mais velho 
pudesse estudar.  Com a aqui-
sição da Fazenda Aliança, em 
1954, Ceverino contratou mão 
de obra, comprou tratores e 
caminhão, secador de grãos e 

Ceverino (terno branco ao fundo) com sua mãe Catharina e seus irmãos 

Premiação da IILY Café - da esquerda para direita filhos: João, Marilena, 
Valter - Ceverino - Osvaldo (filho), representante da EXPOCACCER_MG, 
Renato (genro), representante da IILY Café_Itália

máquina de benefício. Depois 
outras propriedades foram ad-
quiridas como as Fazendas 
São Jorge (Lupércio/SP) e 
Bela Vista (Patrocínio/MG).

O aumento da produção exi-
giu mais investimentos. Parte 
da lavoura possui sistema de 
irrigação e serve de laborató-
rio de estudos aos alunos das 
universidades de Garça e Ou-
rinhos. O produto é negocia-
do tanto no mercado interno 
como externo e a busca pela 
qualidade resultou ao S. Ce-
verino a premiação de tercei-
ro melhor produtor no ano em 

2000, pela Illy (empresa italia-
na de grãos). Atualmente, três 
de seus nove filhos participam 
diretamente dos negócios da 
família.

Hoje, a família diz que há 
várias dificuldades no cultivo 
como o surgimento de pragas 
resistentes aos defensivos, 
contratação de mão de obra 
especializada, êxodo rural 
acentuado e exigências do 
Ministério do Trabalho e Le-
gislação Ambiental, mas que 
nada é mais desanimador que 
o mercado, que opera em bai-
xa em relação ao valor real do 

custo de produção. 
E, nesse sentido, a Agrofito 

é um facilitador na produção 
desde a colaboração na coleta 
de folhas e solo para análise, 
na indicação de melhores pro-
dutos no combate a pragas ou 
na melhoria da produtividade. 
A visita constante do supervi-
sor da filial, Anderson Ricar-
do, na fazenda dá segurança 
para os Ninin sobre a aplica-
ção correta dos produtos que 
gera economia e rentabilida-
de. É a Agrofito colaborando 
para o negócio expandir ainda 
mais.

Ceverino no escritório da Fazenda Aliança

Especial
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INDUÇÃO FLORAL DA LIMA TAHITI: 
A HORA é AGORA!
Por Rodrigo F. da Silva | Foto Divulgação

Os produtores da Lima Tahiti 
da região de Itajobi-SP, satisfei-
tos com o bom resultado obtido 
na safra 2013, deram início no 
mês de Fevereiro ao tratamen-
to nutricional para indução floral 
desenvolvido pela equipe técni-
ca da AGROFITO, que já vem 
sendo utilizado pelos clientes 
a vários anos e trazendo muito 
sucesso.

O Intuito é direcionar a co-
lheita da fruta para o período 
de entressafra, que nessa re-
gião situa-se entre os meses de 

Agosto à Novembro. Período 
que se obtém os melhores pre-
ços de venda da fruta.

As estimativas de produtivida-
de e preços para a safra passa-
da foram alcançados, o preço 
médio do ano de 2013 para a 
fruta foi próximo a R$ 14,00 por 
caixa de 27,2 kg, fruta esta des-
tinada tanto a exportação quan-
to ao mercado interno sendo 
este ainda o responsável pelo 
maior consumo. Porém durante 
o ano o preço pago pela fruta 
destinada a exportação é maior 

do que o pago para a fruta de 
mercado interno.

Com o tratamento para indu-
ção floral da AGROFITO con-
seguimos direcionar entre 80% 
a 90% dos frutos colhidos com 
qualidade para exportação, 
sendo este nível considerado 
excelente pelos Packing Hou-
ses. A previsão de preços e 
produtividade para a safra 2014 
mantém-se positiva junto aos 
produtores da região, tanto para 
a fruta de exportação quanto 
para a fruta de mercado interno.

O tratamento para indução 
floral AGROFITO baseia-se no 
seguinte cronograma:

Adubação: Janeiro a Maio => 
Adubação com adubo NKalcio

(Obs: Fevereiro à maio em 
áreas irrigadas)

1 - Pré-indução – Agro-
phytus K® 30/20 + Nutrifito® 
P51+Nutrifito®CaB + Nutrifito® 
Citrus + Nutrifito® Amino+ Nutri-
fito® Alga Liq.

2 - Indução – Nitrato de Amo-
neo + Calcinit.

3 - Pré-florada – Nutrifito® RR 
Mix+Nutrifito® CaB+Nutrifito®  
Boro Movel+Nutrifito® Amino + 
Agrophytus K®30/20 + Nutrifi-
to® Alga Liq.

4 - Flor fechada – Fungicida 
+ Agrophytus K® 30/20 +Nutri-
fito® CaB.

5 - 30 dias após indução – Nu-
trifito® Potassio+ Nutrifito® CaB 
+Nutrifito® Magnésio + Agro-
phytus K® 30/20+Nutrifito® RR 
Mix

6 - 60 dias após indução – Nu-
trifito® Potassio+ Nutrifito® CaB 
+Nutrifito® Magnésio + Agro-
phytus K® 30/20+Nutrifito® RR 
Mix.

7 - 90 dias após indução – Nu-
trifito® Potassio+ Nutrifito® CaB 
+Nutrifito® Magnésio + Agro-
phytus K® 30/20+Nutrifito® RR.

Mais informações e detalhes, 
favor procurar o departamento 
técnico da AGROFITO ou a filial 
mais próxima. As informações 
são do Técnico Agropecuário 
Rodrigo Fernando da Silva.

Cultura Mercado

FIQUE ATENTO AOS
DEFENSIVOS ILEGAIS

Por Andav | Foto Divulgação

Você sabia que o uso de de-
fensivo ilegal é crime federal? 
O agricultor que usa perde a 
credibilidade e está sujeito às 
penas da lei, além de arriscar 
sua família, a propriedade e a 
lavoura.

Para combater o contraban-
do e a falsificação, o Sindiveg 
(Sindicato Nacional da Indús-
tria de Produtos para Defesa 
Vegetal), a Andav (Associação 
Nacional dos Distribuidores de 
Insumos Agrícolas e Veteriná-
rios) e a OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras) 
realizam, desde 2001, a cam-
panha nacional de combate 

aos defensivos ilegais.
Até o ano passado, foram 

apreendidas pelas autoridades 
quase 500 toneladas desses 
compostos e mais de mil pes-
soas foram detidas. Esse volu-
me de produtos seria suficiente 
para tratar quase 6.000.000 de 
hectares. Até 2010, produtos 
falsificados representam 5% 
das apreensões; em 2013 o 
número cresceu para 50%, ou 
seja, os produtos falsificados já 
se equipararam aos de contra-
bando.

RECOMENDAÇÕES
Os delitos de produção, 

transporte, compra, venda 
e utilização de agroquímico 
contrabandeado ou piratea-
do são considerados crimes 
de sonegação, contrabando 
e descaminho e também en-
quadrados na Lei de Crimes 
Ambientais (Lei nº 9605, de 
12 de fevereiro de 1988); 
contrabando ou descaminho 
(art. 334 do Código Penal) e 
na Lei dos Agrotóxicos (Lei 
7.802/89).

A recomendação para os 
agricultores é de que adqui-
ram os defensivos agrícolas 
de revendedores, cooperati-
vas e canais de distribuição 

credenciados pelas indús-
trias, sempre acompanhados 
de documentos exigidos pela 
Lei (nota fiscal e receita agro-
nômica) para evitarem o uso 
de produtos ilegais em suas 
lavouras.

A campanha nacional con-
tra os defensivos ilegais man-
tém um serviço de Disque-
-Denúncia (DD), criado para 
dar suporte à ação das autori-
dades. O número é 0800-940-
7030 e a ligação é gratuita. 
As denúncias são repassadas 
diretamente às autoridades 
policiais e de fiscalização. A 
denúncia é anônima.

$
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EspecialTecnofito

FERTIRRIGAÇÃO GARANTE CANA-DE-AÇÚCAR
EM CLIMA ADVERSO 
Por Leandro Gonçalves* | Foto Divulgação

Maior dos últimos 80 anos, 
a seca em São Paulo está 
prejudicando diversas cul-
turas. A cana-de-açúcar é o 
principal cultivo do Estado e 
também está sofrendo com a 
falta de água e com aumen-
to nas temperaturas. Entre 
outras consequências, esses 
fatores climáticos diminuem 
a capacidade das plantas de 
crescimento e de absorção 
de cálcio, o que impede que 
a produção se desenvolva e 
seja satisfatória. 

Segundo informações preli-

minares levantadas pelo Cen-
tro de Tecnologia Canavieira 
(CTC), a redução no rendi-
mento da área colhida em ju-
lho no Estado de São Paulo 
pode superar 13% no compa-
rativo com o mesmo período 
de 2013.

A solução por gotejamento 
Netafim proporciona aumento 
expressivo na produtividade 
do canavial, mesmo com irre-
gularidades do clima. Além de 
depositar a água diretamente 
na zona de raízes do cana-
vial, o uso do sistema de go-

tejamento em cana-de-açúcar 
proporciona a aplicação de 
fertilizantes e defensivos dilu-
ídos. Essa prática, chamada 
fertirrigação, dispensa a utili-
zação de máquinas agrícolas 
no campo e também reduz a 
mão-de-obra. 

Atualmente, entre as solu-
ções de baixo investimento, 
estão reformas de antigos 
projetos de gotejamento de 
laranja, que adaptam o siste-
ma para a irrigação de cana-
-de-açúcar. No processo é 
possível aproveitar toda infra-
estrutura hidráulica instalada: 
motobomba, filtragem, tubula-
ção principal de PVC, válvulas 
e cavaletes. Em certos casos, 
é possível reutilizar até a tu-
bulação ramal, de onde saem 
os tubos gotejadores.

Um caso de sucesso é uma 
área de 200 hectares em Ibi-
tinga. O cliente optou por re-
alizar a reforma de um antigo 

projeto de laranja e transfor-
má-lo em um sistema de irri-
gação por gotejamento para 
cana-de-açúcar. Também par-
ticipou do serviço a equipe 
especializada em cana-de-
-açúcar, parte do departamen-
to agronômico da Netafim, no 
acompanhamento do manejo 
da fertirrigação. Neste caso, 
o espaçamento de plantio do 
canavial foi de 1,40m x 0,50m 
(1,90m entre linhas de gote-
jadores - ver figura); e os tu-
bogotejadores autocompen-
santes e antisifão utilizados 
são do modelo Dripnet PC AS 
da Netafim, com vazão de 1,0 
litro/hectare a cada 0,50m en-
tre emissores. 

 A estimativa para o terceiro 
corte da área irrigada é de 150 
toneladas/hectare, enquanto 
a expectativa para a área de 
sequeiro é de 75 toneladas/
hectare. A colheita é feita de 
forma mecanizada.  

A AGROFITO possui uma equipe de Proje-
tistas, Desenhistas, Técnicos de Instalações 
e Consultores especialistas com Certificação 
Netafim prontos para atendê-lo e oferecer a 
melhor solução para você, cliente.

Diferencial

Sistemas de gotejamento Netafim, fazendo o mundo produzir
mais com menos.

Excelência

CASO DE SUCESSO
Por Leandro Fabbri* | Foto Divulgação

Primeiramente gostaria de 
agradecer a Agrofito que na 
época era representada pelo 
Paulinho, gerente regional, e 
Marcos, gerente da filial, por 
terem acreditado em mim.

Na entrevista foi proposto 
um desafio, uma meta. A an-
siedade era muita. A Agrofito 
acreditava em mim. Comecei 
a ir a reuniões e treinamen-
tos. Fui me enturmando com 
a equipe. Vi que o segredo de 
um bom trabalho é a equipe, 
e fazer parte de uma grande 
equipe não é para qualquer 
um. Outro dia eu ainda era 
frentista de posto de gasolina. 

Pouco a pouco conquistei a 
confiança dos clientes. Quan-
do chegou dezembro eu já 
tinha faturado muito mais do 
que a meta estabelecida, e 
assim eu estava deixando de 
ser uma pessoa informal no 
mercado e passando a ser um 
profissional reconhecido.

O que posso dizer para vo-
cês de tudo isso é: 

Não tenham medo do tra-
balho, acreditem em vocês, 
montem campos demonstra-

tivos, não tenham vergonha. 
Se o produtor lhe perguntar 
algo que você não sabe, ligue 
para os ATS e RTVS, mas não 
deixem dúvidas sobre o seu 
trabalho.

Conheça bem seus clientes 
e o mercado, saibam o que o 
produtor vai fazer na cultura, 
saibam quando ele está de 
bom humor e se notar que o 
clima não está legal disfarce e 
volte outro dia.

Sou assim, quanto mais 

vendo mais quero vender. 
Mais vendas significa mais 
dinheiro no bolso. Gosto de 
curtir minha vida, de ir à praia, 
beber minha cerveja e comer 
meu amendoim.

Não nego, sou ganancioso, 
quero dar conforto para mi-
nha família, quero crescer a 
cada dia. Mas esta ganância 
é boa, me faz querer estudar, 
buscar novos conhecimen-
tos, me relacionar com mais 
clientes e me fortalece. Po-

rém, nunca me esqueço das 
minhas origens e tenho hu-
mildade pra reconhecer meus 
erros e acertos. Gosto de ser 
reconhecido e bater as metas. 
Não tenho medo da concor-
rência, esta só me motiva.   

Sempre que via meus co-
legas ganhando prêmios nas 
reuniões de final de ano eu 
desejava estar lá e ser re-
conhecido dessa forma. Na 
última safra, com meu traba-
lho, consegui obter um gran-
de resultado. Construí minha 
carreira e consegui, cheguei 
lá. Por isso digo a vocês que 
tudo é possível, podem acre-
ditar.

Tenho humildade para re-
conhecer que não existe nin-
guém melhor do que ninguém 
e a única diferença que existe 
é a força de vontade. Chego 
ao cliente às 6h da manhã e 
volto para casa,  quase sem-
pre, depois das 19h. 

Quando tudo parece desa-
bar, cabe a mim desistir ou 
lutar...

* Consultor Comercial 
  Filial Borborema
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NUTRIFITO NANO: 
ALTA PERFORMANCE EM NUTRIÇÃO
Por Rodrigo Chiareli* | Foto Divulgação

Nutrifito Nano é uma linha 
de fertilizantes fluidos com 
alta concentração de nutrien-
tes com alta perfomance na 
nutrição de plantas. Os nu-
trientes dessa linha são pro-
venientes dos óxidos e car-
bonatos e são previamente 
micronizados. As matérias-
-primas são submetidas a um 
processo industrial diferen-
ciado que converte as micro-
partículas em nanopartículas.

CARACTERÍSTICAS 
E BENEFÍCIOS
FORMULAÇÕES 
LÍQUIDAS
Facilita o manuseio e a apli-

cação dos produtos reduzindo 
os custos operacionais.

ALTA CONCENTRAÇÃO 
DE NUTRIENTES
Economia no transporte dos 

produtos e menor número de 

Produto N Ca Mg Cu Mn Zn d  (g/L)

Nutrifito Nano Magnésio 1.0 -- 21.0 -- -- -- 1.450

Nutrifito Nano Manganês 1.0 -- -- -- 25.0 -- 1.650

Nutrifito Nano Zinco 1.0 -- -- -- -- 50.0 2.000

Nutrifito Nano Cálcio 1.0 25.0 -- -- -- -- 1.670

Nutrifito Nano Cobre 1.0 -- -- 25.0 -- -- 1.630

embalagens a serem descar-
tadas proporcionando redu-
ção nos custos operacionais 
e menor impacto ambiental.

TAMANHO DAS 
PARTÍCULAS 
EXTREMAMENTE 
PEQUENAS E UNIFORMES 
(NANOPARTÍCULAS)
Maior superfície de contato 

com o solo e com o sistema 
radicular aumentando a solu-
bilização e absorção dos nu-
trientes pelas plantas.

NUTRIENTES NA 
FORMA DE CARBONATOS 
E ÓXIDOS
Liberação gradativa dos nu-

trientes ao longo do ciclo das 
culturas eliminando as fitotoxi-
cidades que podem ser causa-
das pelos fertilizantes solúveis 
em água.

MAIOR SUSPENSIBILIDADE
Matérias-primas de excelen-

te qualidade: não ocorre entu-
pimento dos filtros e bicos dos 
pulverizadores.

FERTILIZANTES ISENTOS 
DE CLORO E SÓDIO 
Os produtos da linha Nano 

possuem baixo índice salino. 
Ideal para as culturas sensíveis 
ao cloro e sódio, tais como ba-
tata, fumo, plantas ornamentais 
e frutíferas temperadas (ma-
cieira, pêssego e oliveira). 

FORMULAÇÕES PARA AS 
MAIS DIVERSAS CONDI-
ÇÕES DE SOLO E MANEJO 
A linha Nano possui formula-

ções com nutrientes separados 
e formulações balanceadas que 
atendem as mais diversas con-
dições de solo e manejo nutri-
cional das culturas.
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PLANEjAMENTO FINANCEIRO RURAL
Por Gustavo A. P. L. Ubida e equipe* | Foto Divulgação

Falar sobre planejamento fi-
nanceiro na atividade rural não 
é uma tarefa das mais fáceis, 
mas também não é tão difícil. 
Não é fácil em função de, nós 
brasileiros, não termos o hábi-
to disciplinar de acompanha-
mento de controles, anotações, 
apontamentos, nos orientar por 
metas, etc.. Também não é tão 
difícil, pois quando temos os 
números nas mãos as decisões 
se tornam racionais e lógicas, e 
com isso no curto e médio pra-
zo os resultados aparecem.

Enfim, para fazer um bom pla-
nejamento financeiro o primeiro 
passo é “quebrar a rotina”- sen-
tar no escritório e começar a de-
senhar os números. Para mim a 
melhor referência é o histórico 
dos períodos anteriores. Em 
alguns casos, deve-se utilizar 
outros referenciais de concor-
rentes ou empresas/fazendas 
que são modelo na sua região.

Normalmente o primeiro pas-
so e um dos mais importantes 
em um Planejamento Finan-
ceiro é o Fluxo de Caixa. Este 
por si só não quer dizer se o 
negócio anda bem ou não, mas 

é fundamental para tomada de 
decisão de curto, médio e longo 
prazo. Com recurso em caixa, 
ou a previsão de entrada, é que 
serão norteados os compromis-
sos que devem ser assumidos 
e evitar a necessidade de bus-
ca por recursos em taxas maio-
res para cobrir contas não pro-
visionadas.

Na atividade rural, os ciclos 
podem ser curtos (ex: hortaliças 
e confinamento em 30-90 dias), 
médios (ex: soja e milho – 110 a 
150 dias) ou longos (ex: pecu-
ária de cria – 23 a 36 meses), 
mas todos possuem início, meio 
e fim, desta forma, bastante de-
finida, sendo que ao seu final 
as contas devem fechar. Isto 
nos permite planejar/estimar/
orçar a receita em pelo menos 
3 cenários: otimista, moderado 
e conservador. Cada cenário 
pode ter pelo menos duas vari-
áveis: produtividade e mercado 
(preço). 

A receita é uma das melhores 
balizas para monitorar o negó-
cio, é teto para as despesas 
para determinada operação em 
específico, pois as despesas 

devem ficar em valor abaixo 
do estipulado pela receita para 
gerar lucro. Em se tratando de 
agronegócio, outros indicado-
res econômicos como Receita 
Técnica (fundamentada na evo-
lução da lavoura ou rebanho), 
Ebitda, Evolução Patrimonial, 
Balanço e Balancete também 
são fundamentais para avalia-
ção do andamento do negócio, 
mas em muitos casos pode não 
expressar a realidade atual. Ín-
dices técnicos e referenciais de 
eficiência também são funda-
mentais para orientar as toma-
das de decisão e refletem dire-
tamente no resultado.

É de conhecimento de todos 
que o agronegócio represen-
ta 22-23% do PIB nacional, 
com saldo positivo na balança 
comercial, e que o Brasil hoje 
ocupa a responsabilidade de 
maior rebanho bovino comer-
cial do mundo, segundo maior 
produtor e exportador de car-
ne bovina (somando com EUA 
representa 40% da produção 
mundial), maior exportador de 
carne de frango, maior produ-
tor mundial de cana de açúcar, 
maior produtor de açúcar (50% 
do mercado mundial), segundo 
maior produtor de etanol, se-
gundo maior produtor e maior 
exportador de soja, segundo 
maior exportador de milho, 
maior produtor e exportador de 
café, maior produtor e expor-
tador de laranja, dentre outros 
tantos fatores relevantes.

É por essa responsabilida-
de na produção agropecuária 
mundial, ou seja, produção de 
alimentos para os atuais 7 bi-
lhões de nós no mundo, que o 
agronegócio brasileiro precisa 

se profissionalizar cada vez 
mais, fazendo um Planejamento 
Financeiro saudável, permitindo 
melhores condições de trabalho 
para seus colaboradores, maior 
segurança alimentar, respeito 
ao meio ambiente tornando o 
negócio sustentável.

Hoje existem ferramentas fi-
nanceiras que subsidiam a ativi-
dade através do crédito rural em 
taxa de juros abaixo da inflação. 
Estas ferramentas permitem ao 
produtor rural melhorias em in-
vestimentos (infraestrutura e 
maquinário), além das modali-
dades de curto prazo (custeios 
e capital de giro).    

Enfim, estas foram somente 
algumas considerações bas-
tante relevantes no momento 
global que estamos vivencian-
do, com forte tendência de 
crescimento da demanda por 
alimento no mundo (aumento 
da população e crescimento da 
renda per capita), posição atual 
do Brasil em relação aos princi-
pais produtos, expressando sua 
responsabilidade frente a esta 
demanda, o que justifica cada 
vez mais a profissionalização 
no agronegócio. Um bom pla-
nejamento financeiro criando 
diretrizes e facilitando tomadas 
de decisão do produtor rural no 
dia a dia é sem dúvida a base 
dessa profissionalização.

Agradecemos o espaço pro-
porcionado pela parceira Agro-
fito e nos colocamos a dispo-
sição com foco no acesso ao 
crédito rural.

* Engenheiro Agrícola - Rural Plan 
Planejamento Agropecuário – Soluções 
Agropecuárias


