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Futuro da agricultura familiar e 
tecnologia motivam seminário
Lideranças da 
região Sul do Brasil 
participaram do 
evento promovido 
pela empresa Souza 
Cruz nesta terça-feira

Participantes do seminário refletiram sobre desafios

DESAFIOS E OPORTUNIDADES
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Quem é o produtor 
hoje? É profissiona-
lizado, motivador, 

líder, questionador? Tem 
planejamento? Investe cons-
tantemente para moderni-
zar a propriedade? Pensa a 
longo prazo? As perguntas 
foram feitas pelo gerente de 
Sustentabilidade da Souza 
Cruz, Paulo Fávero, no en-
cerramento do seminário 
Desafios, Oportunidades e a 
Transformação no Agrone-
gócio Familiar, promovido 
pela Souza Cruz e que reuniu 
lideranças do agronegócio do 
Sul do País nesta terça-feira, 
dia 24, em Bento Gonçalves.  
O objetivo do evento, além 
de fazer refletir sobre essas 
questões, foi debater a agricul-
tura familiar e o seu futuro: a 

GELSOn PEREIRA

“

”

Como usar a tec-
nologia a favor da 

educação? O acesso 
ao conhecimento é 
universal, gratuito e 
instantâneo com a 

internet

RAFAEL HENN
vice-reitor da Unisc

O secretário do Ministério da Agricultura, Fernando 
Schwanke, abriu o evento. Do diagnóstico do agrone-
gócio nacional, respondendo por 21,14% do PIB, aos 
desafios para a agricultura contribuir para o desenvol-
vimento brasileiro, Schwanke citou os acordos comer-
ciais para ampliar o acesso, modernização no crédito, 
foco no seguro; infraestrutura, pesquisa, assistência 
técnica, assentamentos e inovação, com a chamada 
agricultura 4.0, estão no foco do governo.

REALIDADE E DESAFIOS 

AVISOS

inserção de tecnologias, per-
manência das novas gerações 
e, para além disso, manter 
o tabaco como uma cultura 
atraente para os produtores. 
Na presença do presidente 
da corporação, Liel Miranda, 
uma série de temas foram 
abordados para conhecer 
oportunidades para o setor 
e ter em mente os desafios, 
como o mercado ilegal.

No país, 57% dos cigar-
ros vendidos são ilegais, 
segundo pesquisa do Ibope. 
É o sexto ano consecutivo de 
crescimento da ilegalidade no 
setor. A maior parte destes 
produtos vem do Paraguai, 
com carga tributária muito 
inferior à praticada no Brasil, 
o que favorece o contraban-
do. Enquanto no Brasil os 
impostos sobre os cigarros 
giram em torno de 70%, no 
Paraguai é taxado em 18%. 
Isso impacta em todos os 
elos da cadeia produtiva, do 
campo ao varejo, explicou 
durante sua palestra sobre 
mercado ilegal, Rita Peixoto, 
gerente de planejamento 
estratégico da Souza Cruz. 
O mercado ilegal alcança 
53% no Rio Grande do Sul, 

segundo o Ibope (2018). O 
Brasil tem o maior volume de 
contrabando de cigarros do 
mundo. “Se não tivéssemos 
o contrabando, as empresas 

legais venderiam o dobro 
do que vendem”, disse o 
Presidente da Souza Cruz, 
destacando a importância de 
combater  este crime.

 A Transformação Digital 
na Pequena Proprie-
dade Rural foi o tema 
da palestra do gerente 
de Sustentabilidade da 
Souza Cruz, Paulo Fáve-
ro. O secretário nacional 
da Agricultura Familiar e 
Cooperativismo do Mi-
nistério da Agricultura e 
Abastecimento, Fernan-
do Henrique Schwanke, 
falou sobre o cenário 
macro do agronegócio 
nacional e as oportu-
nidades para o setor. 
Entre os demais temas 
abordados estavam: os 
desafios e oportunida-
de no agronegócio 4.0, 
com a jornalista Kellen 
Severo; a Educação na 
Era Digital, com o vice
-reitor da Unisc, Rafael 
Henn; o case do Instituto 
Crescer Legal, com Iro 
Schünke e nádia Solf; 
além de um panorama 
sobre o mercado ilegal 
de cigarros no Brasil, 
com Rita Peixoto.

PALESTRAS

“Nosso desafio é levar 
conhecimento, oportunidades”

A transformação digital 
e tecnológica para desbu-
rocratizar os processos na 
propriedade rural tem feito 
parte da agenda da Souza 
Cruz, apontou o gerente de 
Sustentabilidade, Paulo Fáve-
ro. Com assinatura eletrônica, 
plataforma de sustentabili-
dade, acompanhamento de 
safra, planejamento e gestão, 
por exemplo, a produtividade 
e a otimização de mão de obra, 
por exemplo, têm refletido no 
negócio. E essa conectividade 
dos dias atuais tem impactado 
no cotidiano dos produtores. 

 Segundo pesquisa do Insti-
tuto Vox Populi (2017/2018), 
93,75% dos produtores inte-
grados à empresa acessam 
a internet. Neste cenário, os 

principais desafios são: pre-
parar esta nova geração de 
produtores; fortalecer a iden-
tidade do campo; e oferecer 
conteúdos relevantes para 
este público. Por isso, Fávero 
provocou o público, de cerca 
de 60 pessoas, a palpitar so-
bre essas questões e ajudar a 
construir esta agenda. “Nosso 
desafio é levar conhecimento, 
oportunidades”, resumiu. De 
acordo com o diretor de Ta-
baco da Souza Cruz, Marcos 
Salvadego, a iniciativa, que 
faz parte da Agenda Digital 
de Produção Agrícola 2020, 
busca ampliar a discussão so-
bre o tema, bem como firmar 
parcerias que contribuam com 
o desenvolvimento do agro-
negócio.

Em coletiva com a imprensa, o presidente da Souza 
Cruz, Liel Miranda, e o diretor de Tabaco, Marcos Salva-
dego, não fugiram das questões que estão na pauta do 
setor fumageiro: os cigarros eletrônicos. A Anvisa tem 
realizado audiências públicas para debater o assunto, 
e Miranda acredita numa regulamentação balanceada. 
Miranda ainda refletiu sobre as perspectivas para o 
setor no Brasil, que primeiro busca resolver o problema 
do contrabando, que historicamente é desafio. E ainda 
luta pela regulamentação dos novos produtos pela 
Anvisa, destinados a maiores de idade, fumantes.

O ASSUNTO DA VEz

Liel, Rita, Kellen e Fernando responderam a perguntas
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Temos acesso à infor-
mação, mas boa parte 

ainda não sabe ‘ler’ 
essas informações. É 
importante criar um 
protocolo para saber 
o que é ruído e o que 

é sinal, o que serve e o 
que não serve

KELLEN SEVERO
jornalista


