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MUITO MAIS QUE NUTRIÇÃO

Páginas Verdes

“Eu não acredito 
que a crise atingirá 

o Agronegócio 
na mesma 

magnitude que 
vem prejudicando 

os demais setores.”

“A produtividade 
tem que aumentar 
e a única 
maneira possível 
é através da 
adoção de novas 
tecnologias.”

Em comemoração aos 70 anos da Agroceres, 
apresentamos o Presidente do Conselho da 
Agroceres Dr. Urbano Campos Ribeiral. Nosso 
convidado especial é um dos principais nomes 
do agronegócio brasileiro. Engenheiro agrônomo 
formado pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), com doutorado pela Purdue University, em 
Indiana. 
Dr. Urbano entrou na Agroceres em 1965, 
assumindo vários cargos até chegar à Presidência 
executiva na década de 90, onde conquistou 
a con� ança e admiração de seus liderados, 
ampliando ainda mais os negócios da empresa. 
Foi também o idealizador do modelo de Unidades 
de Negócio que conhecemos hoje.
Teve uma carreira de sucesso e reconhecida. Foi 
Membro do Conselho da EMBRAPA por 5 anos, 
Presidente da Câmara Setorial Suínos, Aves, Milho 
e Sorgo do Ministério da Agricultura, Membro 
do Conselho Consultivo do IPT - Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
e, atualmente, Diretor da ABAG - Associação 
Brasileira do Agronegócio. Além disso, foi eleito 
o Engenheiro Agrônomo do Ano de 2003 pela 
AEASP e ganhador do renomado Prêmio Norman 
Burlaug, em 2014.
Com 50 anos de Agroceres recém completados 
em 2015, Dr.Urbano respondeu perguntas sobre 
os 70 anos da Agroceres, sua trajetória e visão 
da empresa e do agronegócio nacional e demais 
curiosidades.

1- O ambiente econômico instável vem 
prejudicando diversos setores empresariais 
no Brasil, entretanto o agronegócio 
não sentiu o mesmo impacto sobre seu 
crescimento. Em sua opinião, a manutenção 
deste cenário econômico pode prejudicar 
em maiores proporções o crescimento do 
agronegócio?

 
Não tenho dúvidas que, em se mantendo o 
cenário atual, a crise acabará atingindo outros 
setores, inclusive o Agronegócio. A diminuição de 
investimentos no país e o aumento do desemprego 
acabam por impactar o poder de compra do 
brasileiro e, portanto, podendo gerar re� exos na 
cadeia de grãos e de proteína animal. Porém, 
independentemente disto, eu não acredito que a 
crise atingirá o Agronegócio na mesma magnitude 
que vem prejudicando os demais setores.

2- O agronegócio no Brasil é o setor com o 
melhor desempenho econômico junto ao PIB. 
Sabendo que as políticas econômicas nem 
sempre se apresentam favoráveis, a que 
o Sr. atribui os resultados de crescimento 
deste setor?

Primeiramente, o Brasil é um dos poucos países 
com capacidade de gerar mais de uma safra de 
grãos por ano. Esse diferencial ajuda muito e 
temos explorado esse potencial cada vez mais 
nos últimos anos. Fora isto, a crescente adoção de 
tecnologias na última década vem proporcionando 
um crescimento acelerado da produtividade no 
Brasil. Esses fatores, juntamente com o aumento 
da renda no país e a abertura de alguns mercados 
externos para os produtos brasileiros na última 
década, favoreceram o constante crescimento do 
Agronegócio. Porém, com a crise atual e a potencial 
perda de renda interna, vejo que a ampliação do 
mercado de exportação terá um peso ainda maior 
na sustentação desse crescimento. Além disso, 
alguns gargalos precisam ser resolvidos, como 
a infraestrutura em logística, armazenagem e 
outros. Outro ponto que precisa de uma atenção 
especial é a questão de defesa sanitária que pode 
fechar as portas de importantes mercados de 
exportação.

3- Diante da crise econômica enfrentada 
atualmente, quais as medidas fundamentais 
que uma empresa consolidada no mercado, 
como a Agroceres, deve adotar para que o 

crescimento não seja prejudicado?
 
O primeiro passo é acreditar na sua estratégia. O 
segundo é de� nir e estabelecer as prioridades de 
maneira clara e direcionar recursos humanos e 
� nanceiros para implantá-las. E estou certo que a 
Agroceres está nesse caminho.

4- O Brasil é visto como o país que terá 
enorme contribuição ao atendimento 
da demanda mundial de alimentos. 
Considerando os atuais apelos das questões 
ambientais, como o Sr. acha que o Brasil 
pode atender a estas expectativas?

A questão ambiental é um caminho sem volta 
e precisamos aprender a conviver com isso. 
A pressão ambiental continuará ganhando 
proporções importantes na pauta mundial. Porém, 
isso não deve ser visto como um empecilho para 
o Brasil, pois ainda temos muita capacidade para 
ampliar nossa produção de maneira sustentável. 
Na verdade, o Brasil é um exemplo mundial nessa 
questão de produção com sustentabilidade. 
Nenhum outro país do mundo que tem 20% de 
área de reserva ambiental e mantém cerca de 
30% de seu território com matas nativas, como é o 
nosso caso, consegue ter produção igual à nossa. 
Precisamos é aprender a comunicar melhor esses 
nossos diferenciais.

5- Quais as principais mudanças que o 
senhor visualiza que nosso setor deverá 
passar nos próximos 10 anos, e como nossa 
empresa deve ser preparar para estas 
mudanças?
 
Testemunhando os ganhos de produtividade 
dos últimos anos, muitas pessoas podem achar 
que estes ganhos não se repetirão. No entanto, 
para alimentarmos um mundo com 10 bilhões 
de pessoas em 2050, não há outra saída. A 
produtividade tem que aumentar e a única maneira 
possível é através da adoção de novas tecnologias. 

7 
bilhões de

pessoas

2015

10 
bilhões de

pessoas

Aumento da 
demanda mundial 

de comida

2050
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A Agroceres continuará fazendo o que sempre 
fez e o que faz de melhor: buscar, desenvolver, 
aprimorar e adaptar novas tecnologias para 
que o agronegócio brasileiro seja cada vez mais 
produtivo, rentável e sustentável.

6- Durante esses 50 anos fazendo parte da 
equipe Agroceres, ocorreram mudanças 
consideráveis principalmente no que diz 
respeito às tecnologias utilizadas nesse 
grande mercado. Se voltássemos no tempo, 
aproximadamente 50 anos atrás, alguma 
decisão do conselho executivo da empresa 
poderia ter mudado os rumos da trajetória 
da Agroceres?
 
Não tenho dúvida. Na década de 70, a Sementes 
Agroceres já tinha uma participação expressiva 
de mercado e poderíamos facilmente � car 
apenas nesse negócio. Porém, se no passado 
não tomássemos a decisão de diversi� car nossos 
negócios para as áreas de genética de aves, suínos 
e nutrição, hoje a Agroceres que conhecemos não 
existiria.

7- Como você acredita que os negócios 
de nutrição animal e sementes devam 
se posicionar para competir com as 
multinacionais?

A empresa deve continuar realizando pesquisa, 
veri� cando as demandas dos clientes, investindo 
em pessoas e ao mesmo tempo aproveitando 
oportunidades que possam surgir. Muitos dos 
diferenciais no nosso setor estão atrelados a 
serviços de pós-venda e a um atendimento 
capacitado aos seus clientes. Isso se faz com 
gente e gente se constrói, independentemente 
de ser uma empresa pequena, média, grande 
ou multinacional. Importante ressaltar que a 
Agroceres, durante toda a sua história, teve 
multinacionais como concorrentes e isso não a 
impediu de construir uma história de sucesso. 
Sabemos da di� culdade, mas também temos 

ciência dos nossos diferenciais.
 
8- O mercado externo pode ser uma opção 
de atuação futura para o Grupo Agroceres?
 
O mercado externo já é uma opção de atuação 
para a Agroceres. Atualmente já atuamos na 
Argentina com a Agroceres PIC Argentina. 
Além disso, temos ampliado bastante nossas 
exportações nos negócios de Nutrição, Sementes 
e Isca Formicida. No caso da Agroceres Multimix, 
o mercado da Bolívia e do Paraguai tem ganhado 
importância. Em Sementes, estruturou-se uma 
área comercial especí� ca para atuar no mercado 
de exportação. Em todo caso, ainda temos muito 
o que explorar no Brasil antes de termos uma 
decisão estratégica de investimento em outros 
países. Porém, estamos sempre abertos a avaliar 
oportunidades.
 
9- Quais os principais atributos que, na sua 
opinião, garantiram o sucesso da Agroceres 
nestes 70 anos?
 
O sucesso da Agroceres é resultado da con� ança 
que ela conquistou junto aos seus clientes. Esta 
con� ança foi conquistada com o trabalho e a 
dedicação de nossa gente. Milhares de pessoas 
que, ao longo de gerações, construíram os pilares 
da nossa proposta de valor: Tecnologia & Inovação, 
Qualidade, Atendimento presente e capacitado e 
Resultado no campo.

10- Considerando sua vasta experiência 
como gestor de uma grande corporação, o 
que o senhor considera fundamental para 
construir e reter equipes multidisciplinares 
de alto de desempenho?
 
Desde sua fundação, a Agroceres sempre 

acreditou na sua gente. Nunca proporcionou ou 
estimulou um ambiente de competição negativa 
dentro da empresa. Nosso ambiente de trabalho 
é cordial, transparente e colaborativo. Além 
disso, procuramos tratar todos com respeito, de 
maneira justa e sempre mantendo um ambiente 
aberto para o diálogo entre todos os setores. 
Do funcionário mais simples ao mais graduado. 
Incentivamos o aperfeiçoamento, o treinamento e 
o crescimento pro� ssional. Estou certo que isso 
atraiu e continua atraindo pessoas competentes 
e de alto desempenho para o nosso time. O 
Dr. Secundino [um dos fundadores do Grupo 
Agroceres, em 1945] já dizia: “A Agroceres é a 
sua gente”.
 
11- É do conhecimento de todos que a 
Agroceres é uma empresa que começou a 
partir de um núcleo familiar. Como utilizar 
as relações familiares em benefício da 
consolidação de uma empresa?
 
Primeiramente, construindo e mantendo um 
ambiente amistoso e respeitoso entre os 
familiares acionistas. Além disso, também 
é importante a valorização pro� ssional e de 
conhecimento. Na Agroceres todos os acionistas 
começaram de baixo, seja na própria Agroceres 
ou em outra corporação. Isso cria um ambiente de 
pro� ssionalismo e de respeito entre os acionistas 
familiares e todos os demais funcionários da 
empresa. O outro lado da moeda é que, mesmo 
em encontros familiares, o tema Agroceres ainda é 
o principal. Nós realmente “respiramos e vivemos” 
essa empresa com muito orgulho. 

12- O slogan “Tecnologia e Con� ança” 
passa uma mensagem muito impactante 
para o mercado e para o ambiente interno. 
Considerando o ambiente interno, que 
atitudes um gestor deverá focar atualmente 
para reforçar o tema “Con� ança”, valor tão 
destacado na Agroceres?
 
A principal seria dando o exemplo. Criando um 
ambiente respeitoso e aberto. Con� ança é um 
valor de via dupla que precisa ser construído com 
clareza e transparência. O gestor deve estimular 
um diálogo aberto com seus pares e subordinados, 
em termos de decisão e gestão.
 
13- Atualmente, mesmo com a internet 
incorporada em nossa vida, encontramos 
muitas situações em que somos os porta-
vozes da informação e tecnologia para o 
produtor Rural. No passado, as pessoas 
que assumiam essa posição, a de levar 

“A questão 
ambiental é 
um caminho 
sem volta e 
precisamos 
aprender a 

conviver com 
isso [...]”

Dr. Urbano recebendo o prêmio Burlaug
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o conhecimento ao campo, se tornavam 
referência até mesmo pela falta de 
especialistas em determinadas áreas. Como 
o senhor enxerga o posicionamento do 
Consultor Técnico Comercial, num momento 
em que a concorrência é cada vez maior, a 
velocidade de informação é cada vez mais 
rápida e a busca por resultados econômicos 
assume o principal foco do produtor?

Este cenário representa a nossa realidade atual 
e precisamos estar preparados para ele. Temos 
que continuar capacitando nossos CTCs e outras 
áreas da empresa para entender cada vez mais 
a realidade dos nossos clientes e orientá-los, 
na medida do possível, a alcançar os melhores 
resultados econômicos.
 
14- Em sua opinião, qual foi a decisão mais 
importante que o Grupo Agroceres teve de 
tomar nestes 70 anos de história?

Eu não apontaria apenas uma decisão, pois 
na verdade foram várias. Uma delas eu já 
mencionei em outra pergunta que foi a decisão 
de diversi� cação dos nossos negócios. Essa foi 
uma decisão extremamente importante. Outra foi 
a venda da Sementes Agroceres em 1997. Apesar 
de ter sido muito difícil, essa decisão foi crucial 
para o futuro da nossa empresa. Ganhamos força 
para aumentar os investimentos nos nossos 
negócios de nutrição e genética que vinham 
crescendo de maneira consistente em anos 
anteriores. Isso sem contar os novos negócios que 
surgiram, como a Inaceres e a própria volta ao 
mercado de sementes em 2003, com a Biomatrix. 

15- O que é necessário para as empresas 
Brasileiras investirem mais em Pesquisa e 
Inovação?

O primeiro passo é as empresas acreditarem 
que Pesquisa e Inovação irão gerar diferenciais 
importantes para o futuro da corporação. Em 
relação a esse tema gostaria de contar um fato 
que exempli� ca muito bem a importância de 
investir em pesquisa.
Em 1970, tivemos um problema sério na 
empresa. Nossos híbridos foram infectados 
com Helminthosporium maydis, fungo que já 
estava causando grandes prejuízos em outros 
países, principalmente nos Estados Unidos. Com 
receio de contaminar de maneira generalizada 
os campos do Brasil, tomamos a decisão de 
não comercializar sementes em 1971, ou seja, 
optamos por não atuar em nosso único mercado 
até então durante um ano inteiro. Naquela época, 
a maioria das empresas de sementes de milho do 
mundo, inclusive a Agroceres, produziam semente 
usando a fonte de macho-esterilidade Texas, ou T, 
que se tornou naquele ano altamente suscetível ao 
ataque desse fungo. Porém, graças a descoberta 
e incorporação da nova fonte de macho-
esterilidade Charrua, ou C, nas suas linhagens 
pelo pesquisador da Agroceres José Alberto 
de Mattos, da Unidade de pesquisa de Não me 
Toque, RS, a empresa voltou a produzir semente 
com esta nova fonte de macho-esterilidade, após 

demonstrar que ela não era atacada pelo fungo 
H. maydis. Portanto, essa pesquisa bene� ciou 
a Agroceres e também todas as empresas de 
sementes de milho do mundo.
16- Dr. Urbano, tem uma pergunta que 
também não quer calar: como é possível 
conciliar uma vida de tanta dedicação à 
empresa com o lado pessoal?

A primeira dica seria agir com serenidade. 
Outra, é dar atenção ao trabalho e à família de 
maneira equilibrada e ter estabilidade emocional 
e tranquilidade para enfrentar os desa� os, 
sejam eles pessoais ou pro� ssionais. E o mais 
importante: gostar do que faz.

17- A “simples” presença do senhor em 
conversas e reuniões cria um ambiente de 
serenidade e temperança, o qual considero 
fundamental para o per� l de um gestor. 
Como o senhor consegue tanto controle 
diante de situações estressantes? Que dicas 
o senhor pode compartilhar?

A dica é manter o controle e fazer as cobranças 
necessárias de maneira educada e no momento 
adequado. Além disso, é importante saber que 
seus passos e decisões estão alinhados com o 
que empresa valoriza. Isso lhe dá muita força no 
momento de tomar decisões difíceis. Administrar é 
saber estabelecer prioridades, criar um ambiente 
produtivo e capacitar seus funcionários.

“[...] o Brasil é um 
exemplo mundial 

nessa questão 
de produção com 
sustentabilidade 

[...]”
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