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Marcello Brito, presidente da ABAG e Diretor da Abrapalma, deus as boas vindas na 
abertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio (CBA) hoje, em São Paulo. Ele 
também mandou uma espécie de recado à plateia: “O agronegócio brasileiro está 
vivendo um momento decisivo. Há uma série de mudanças em curso nos mercados, 
internacional e nacional. Ao mesmo tempo, atravessamos uma mudança de hábitos e 
de cultura, com uma nova geração com muita tecnologia à disposição”, ressaltou 
Marcello.   
 
Para ele, a vida do produtor não é fácil, muito menos tranquila. Temas como 
agroquímicos, reserva legal, mercado consumidor e oscilação de preços, entre outros, 
ocupam muito espaço e tempo do setor. Para continuar crescendo seria preciso criar 
uma nova realidade econômica, fazer uma espécie de pequena revolução que 
permitisse enxergar sustentabilidade para além do verde.  Marcello foi enfático ao 
afirmar que “É preciso crescer! E para crescer da forma correta precisamos mudar a 
realidade a partir de um pool de políticas públicas conectadas. No passado aprendemos 
a crescer sem inflação. Agora chegou a hora de crescer sem subsídio”.  
 
Um levantamento inédito realizado pela ABAG nos últimos sete meses indica que os 
temas mais comentados sobre o agronegócio brasileiro são: desmatamento, defensivos 
agrícolas e acordo UE-Mercosul. Segundo a entidade, esses são os temas mais 
debatidos pela imprensa mundial que reuniram 35 detrações contra o agronegócio 
brasileiro em 23 países nos últimos meses do ano. Tais informações tiveram o poder de 
alcançar mais de 145 milhões de pessoas.  
 
“É preciso mostrar ao mundo quem somos e o que estamos fazendo de diferente”, 
resumiu Brito. A ABAG então lançou um desafio à plateia de cerca de 1.000 pessoas 
presentes ao evento: liderar campanhas contra o desmatamento ilegal. “Não somos 
vilões, precisamos ser parceiros do governo no combate feroz ao desmatamento ilegal. 
Juntos venceremos a batalha!”, encerrou o presidente da ABAG. 
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