
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proibida a publicação no todo ou em parte; permitida a citação. A 
citação deve ser textual, com indicação de fonte conforme abaixo. 

DAHER, Eduardo. Eduardo Daher (depoimento, 2012). Rio de 
Janeiro, CPDOC/FGV, 2013.    50 p.  

EDUARDO DAHER 

(depoimento, 2012) 

  Rio de Janeiro 

2013 



Transcrição                                                                                           

	  

	   2	  

Nome do Entrevistado: Eduardo Daher 

Local da entrevista: São Paulo - SP - Brasil 

Data da entrevista: 05 de julho 2012 

Nome do projeto: Trajetória e Pensamento das Elites do Agronegócio 

Entrevistadores: Mário Grynszpan e Ana Carolina Bichoffe 

Câmera: Diogo Martins e Thiago Belotto 

Transcrição: Fernanda de Souza Antunes 

Conferência de Fidelidade: Ana Carolina Bichoffe 

** O texto abaixo reproduz na íntegra a entrevista concedida por Eduardo Daher em 05/07/2012. As partes 
destacadas em vermelho correspondem aos trechos excluídos da edição disponibilizada no portal CPDOC. A 
consulta à gravação integral da entrevista pode ser feita na sala de consulta do CPDOC.  
 

 

 Mário Grynszpan- Doutor Eduardo, nós queríamos que o senhor falasse um pouco 

das suas origens, seus pais, quem eram, enfim, de onde eles vieram... Um pouco da sua vida 

escolar, como é que foi... 

 

 Eduardo Daher- Vamos lá. A minha origem, por incrível que pareça, é 

extremamente urbana, é São Paulo. 

 

 M. G.- Cidade de São Paulo? 

 

 E. D.- Sou nascido em São Paulo... Evidentemente que tive uma etapa da minha 

vida que, por razões estratégicas, a família morava parte em São Paulo, e parte na média 

Mogiana, mais precisamente em Porto Ferreira, que é uma cidade próxima à Ribeirão. Mas 

eu não tenho essa... 

 

 M. G.- Essas questões estratégicas o senhor quer dizer... 
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 E. D.- Questões estratégicas... Meu pai acabou adquirindo uma fábrica de tecelagem 

em Porto Ferreira, acabou se envolvendo politicamente e se transformou em vereador em 

Porto Ferreira. Então eu passei uma parte da minha infância – já não é nem adolescência, é 

infância... Foi o momento que eu estive mais próximo do meio rural, embora dentro de uma 

indústria no interior de São Paulo.  

 

 M. G.- O senhor nasceu em que ano? 

 

 E. D.- Eu nasci em 1949, final de 49. Final da década. Minha mãe tem origem em 

Santos, embora a família venha de Paraibuna, vem do Vale, já ligada ao café. O meu avô 

foi um grande exportador de café. 

 

 M. G.- O seu avô materno? 

 

 E. D.- O meu avô materno.  

 

 M. G.- Como era o nome dele? 

 

 E. D.- Chamava-se Benedito Gonçalves. Tinha uma exportadora chamada “B. 

Gonçalves”, Todos os meus tios - que não são mais vivos hoje - eram provadores de café. O 

ambiente de café permeou muito a família do lado de minha mãe. 

 

 M. G.- Mas eles produziam também, ou só exportavam? 

 

 E. D.- Tiveram produção, mas não era tão importante. Era muito mais importante o 

comércio. Acabaram se dando mal, porque foram grandes fornecedores da Alemanha, 

quando estouram as duas guerras, e continuaram, e aí, naturalmente, um problema político 

diplomático acabou atrapalhando o negócio da família. Mas esta é a única ligação, que eu 

posso me recordar que tenha muito vinculo com coisas que eu acabo lidando hoje. Eu fui 

nascido na Pro Matre, criado em São Paulo. Minha formação acadêmica, o primário – 
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aquilo que a gente chamava de primário - foi próximo da minha residência, em uma escola 

que eu imagino que até não exista mais, tenho uma formação muito forte na área de 

ginásio, e aquilo que a gente chamava de cientifico, que foi no Colégio Santa Cruz, que é 

um colégio bem conceituado ainda hoje em São Paulo. Fui colega dos filhos do André 

Franco Montoro, enfim, tenho ligações com essa..., vou chamar classe média alta do 

democrata cristão brasileiro.   

 

 M. G.- O senhor não fez clássico então? 

 

 E. D.- Não. 

 

 M. G.- Eu me lembro de ter feito economia... 

 

 E. D. - Fiz cientifico, porque derivei para economia e administração. Na época, a 

escolha de economia e administração – estou falando de 67 para 68 - eles chamavam quem 

fazia administração de “corte e costura”, porque, na realidade, só valia direito, engenharia 

ou medicina. Quando alguém se aventurava a fazer economia, imaginava que ele ia ser 

contador, ou ia trabalhar no Banco do Brasil, e quem fazia administração o apelido era 

“corte e costura”. E eu, porque tive uma boa formação original - não fui um mau aluno, fui 

um bom aluno nas escolas que frequentei - acabei entrando no vestibular que era mais 

disputado – ou tão disputado quanto é hoje - em duas escolas de excelente nome. Entrei na 

economia da USP1 pela manhã, e lá eu podia escolher entre a economia ou administração, 

porque era unificado, chamavam-se CCE. O que hoje é FUVEST era o CCE, enfim, eu 

entrei na possibilidade de escolher a economia ou a administração, e entrei na Fundação 

Getúlio Vargas. Como entrei muito bem na faculdade de economia, me foi dada a 

possibilidade de escolher fazer economia pelo período da manhã. Eu morava muito 

próximo a faculdade de economia de São Paulo, que era, naquela altura, antes da guerra 

com a Mackenzie, na Doutor Vila Nova, então eu estudei de fato do lado da minha casa de 

novo, na economia da USP, e na hora do almoço eu transitava e ia para a Fundação Getúlio 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Universidade de São Paulo (USP). 
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Vargas. Oito pessoas entraram nas duas escolas e tentaram fazê-las. Só duas persistiram e 

conseguiram: sou eu um, e outro é o professor Hélio Janny Teixeira, que ainda hoje é 

professor da USP e da FEA2. Muito bem. Fui colega do Guido Mantega, por exemplo, 

nessa empreitada na escola de economia, e, pasme, isso eu queria colocar, a economia e 

administração funcionam um pouco como arquitetura e engenharia, foi uma formação 

interessante, foi uma escolha. Agora, só pode fazer isso quem tinha dinheiro para se 

sustentar. Boa parte dos meus colegas trabalhava e estudava a noite, eu não precisava 

trabalhar, eu tinha pai que me sustentava. Primeiro porque eu não pagava a faculdade de 

economia, e depois, que na Fundação Getúlio Vargas, que você tinha boas performances, 

primeiro, segundo ou terceiro lugar do seu semestre, a escola dava bolsas, ou integral, ou 

parcial, ou mais parcial ainda. E eu, por ter sido um bom aluno, consegui levar essas coisas 

a bom termo. Não era muito exigente do ponto de vista financeiro. 

 

 M. G.- Os nomes dos seus pais, por favor. 

 

 E. D.- Nelson Merched Daher, a origem árabe, evidentemente libanesa. 

 

 M. G.- Libanesa? 

 

 E. D.- Libanesa, mas ele já era... 

 

 M. G.- Cristão libanês? 

 

 E. D.- Não, eles são brasileiros, ele já era neto de imigrantes. Depois eu voltei para 

conhecer as origens. Eu, por uma vontade pessoal, fui com os meus filhos visitar e entendi 

claramente porque que alguém saiu do Líbano na década de 10 ou 20, e emigrou para o 

Brasil. Aquilo era uma Cubatão piorada, a origem da família sai então... Tem uma história 

sempre mística quando é imigrante –“chegou, vovô não tinha nada, uma mão na frente 

outra atrás...” Mentira, não era bem assim, eles chegaram com algum potencial, e a família 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Faculdade de Economia Administração e Contabilidade	  
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acaba se desenvolvendo. Uma parte vai para o Vale do Paraíba, acaba sendo mascate, de 

fato, e outra parte vem para São Paulo, faz indústria, e eu tenho tios que foram industriais 

pesadíssimos. Tinha indústria de papel [inaudível 07:16] de um tio-avô meu, enfim. Alguns 

deles se deram muito bem. Evidentemente a colônia árabe se protegia naquele momento, e 

tudo mais. 

 

 M. G.- Como é que se soletra o sobrenome dele? 

 

 E. D.- D-A-H-E-R. Daher. 

 

 M. G.- O nome do meio do seu... 

 

 E. D.- Merched: M-E-R-C-H-E-D. Não me pergunte o que significa [risos]. Daher 

significa em árabe “Costas”. Eu sou um Eduardo Costa. O que significa dizer que eu tenho 

cinco homônimos em São Paulo, todos eles com mais crédito do que eu [riso]. E algum 

Eduardo Costa – quando você entra no Google eu vou aparecer em 70 páginas, por causa da 

posição que eu ocupo – mas há um Eduardo Daher que mora no Pará, e ele é o maior 

criador de búfalo do Brasil. Isso é outra coisa, porque às vezes os jornalistas chegam aqui 

pensando que vão encontrar com aquele que foi presidente da Federação da Agricultura do 

Pará, que é o Eduardo Daher, mais velho do que eu, mas muito mais poderoso do que eu, 

porque esse é grande criador de búfalo. Isso tem um pouco de explicação, mas não tem 

muito a ver com o porquê que eu acabo trabalhando fortemente com a área agrícola. Eu 

acho que eu acabei me formando um economista e um administrador frustrado por não ter 

feito agronomia. 

 

 M. G.- É? 

 

 E. D.- Porque a vida me conduziu, por uma soma de motivos, saindo da escola, 

sobretudo da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou convidado para trabalhar na indústria de 

fertilizante – que naquela época empreendia um grande projeto - e... 
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 M. G.- Mas por que esse convite? O senhor conhecia algum colega... 

 

 E. D.- Um colega meu sugeriu: - “Olha, você é um cara que poderia trabalhar na... 

Está tendo uma fusão – na época chamava-se Fertilizantes União – Você podia ir lá”. E eu, 

na entrevista, fiz uma boa entrevista, mas o indivíduo que me entrevistou me apavorou. Ele 

colocou coisas que, para um jovem que saia da escola sem nenhuma experiência 

profissional - porque eu fiz quatro anos e quatro anos e meio entre USP, e GV3, porque 

houve uma greve no meio disso tudo – eu acabo então me assustando com a entrevista e 

não aceitando ir. Ao não aceitar ir... 

 

 M. G.- Ele assustou como? 

 

 E. D.-  Ele me assustou porque ele falava em produtos químicos. “Não, porque, 

você veja, o sulfato de amônio, a ureia que vem da amônia anidra, NH3...” Eu tinha um 

certo ojeriza a química, eu me retrai e falei: “Meu Deus, eu vou ter que cuidar disso, eu não 

sei o que é isso”. E eu preferi ficar aonde eu tinha uma colocação mais ou menos garantida, 

na época meu pai estava nos mercados de bancos e o Murilo Macedo, que depois veio a ser 

ministro, acaba sendo dirigente, na época, do Banco Nacional de Minas Gerais- que depois 

se fusionou e virou o Banco Nacional, e que depois quebrou-, mas no Banco Nacional de 

Minas Gerais me arrumaram um estágio e eu fui chefe de planejamento e pesquisa, e estava 

bem. Declinei dinheiro para fertilizantes e indiquei colegas meus. Esse três colegas, 

passado um ano, um ano e meio, estavam ganhando mais do que eu [riso], cada um tinha 

um carro, e eu fiquei. Nas primeiras férias, eu fui lá visitá-los. - “Você é um idiota, porque 

você não pegou esse negócio? Você é bom, está acontecendo, o mercado de fertilizantes é 

um mercado que está crescendo...” 

 

 M. G.- Em que ano era isso? 

 

 E. D.- Isso eu estou falando, inicio da década de 70. Mais precisamente no começo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O entrevistado se refere à Fundação Getúlio Vargas	  
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de fertilizantes, em janeiro de 73. 

 

 M. G.- A faculdade o senhor começou quando? 

 

 E. D.- Eu comecei 68, me formo... 

 

 M. G.- As duas? 

 

 E. D.- As duas. Me graduei em 71/72, e usei um atributo que a Fundação Getúlio 

Vargas tinha, que se chamava “salvo melhor juízo”, artigo 19, quem fazia graduado podia 

fazer o pós graduado só complementando créditos, e eu fiz direto. Um dos grandes erros 

profissionais, porque você, na vida acadêmica, deve primeiro ser acadêmico, depois 

trabalhar, e ai voltar aos bancos escolares. Eu não, eu fui direto. Por ter sido estudante 

profissional manhã e tarde, eu acabei emendando e me pós-graduei. Em 1973, eu terminava 

o meu pós-graduado, e ai parei em uma estrada, porque aí, também, já precisava trabalhar, 

já estava dentro do Banco Nacional de Minas Gerais, e de lá eu mudo para fertilizantes, 

porque fui entrevistado por um diretor, que também vinha da Fundação Getúlio Vargas, que 

era o Roberto Pacheco Camargo, que hoje é empresário da indústria de fertilizantes 

regional, ele tem uma grande empresa em Jaú, mas ele me convida para trabalhar na 

empresa como assistente dele, e aí eu entro no mundo do agro. Então, eu estou contando 

uma história de 1973, o que mostra que eu estou velho, porque eu vou completar 

exatamente 40 anos no ano que vem de vivência nesse mercado, com diferenças e nuanças. 

Grande ênfase em fertilizantes, aonde em duas etapas eu acabo passando 20 anos, e eu 

peguei o mercado se instalando. A comercialização de fertilizantes no Brasil é a via curta, é 

a Avon do interior, é de fazenda em fazenda, é “door to door”, é uma coisa que me levou a 

ter contato com o meio rural fortemente. 

 

 M. G.- O que o senhor fazia quando o senhor entrou na...? 

 

 E. D.- Assistia o diretor comercial, e aí eu descobri que o que valia nesse mercado 

era quem fazia toneladas. Ou seja, eram quantas toneladas você vendia no final do mês. E 
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aí eu fui me engajando em supervisor e gerente regional de vendas, coordenando equipes de 

vendas. 

 

 M. G.- Qual era a empresa? 

 

 E. D.- Chamava-se COPAS, Companhia Paulista de Fertilizantes. Hoje ela não 

existe mais, ela acaba, acho que de uma forma melancólica, em anos de 95 até 99, ela, no 

processo de fusão e aquisições que começou a aconteceu nesse mercado, que virou Bunge, 

Cagill, hoje é Vale, Petrobrás, nós fomos meio que aglutinados e canibalizados, algumas 

empresas se fundiram, que viraram a poderosa Bunge, naquela altura, e outras foram saindo 

do mercado, uma delas foi a COPAS. Mas chegou a ser a quinta maior empresa do Brasil, e 

eu liderei esse processo em duas etapas, porque eu saí de lá, depois voltei para lá, e essa é 

uma fase curiosa que eu vou explicar a você. Mas eu tive esse contato de vendas, quer 

dizer, eu sei colher análise de solos, sei interpretar uma análise de solo em laboratório, sei o 

que é capacidade de troca catiônica, sei o que é alumínio livre, sei o que é calcário, sei fazer 

uma recomendação de adubação, porque essa era a coisa que eu não tinha, que a faculdade 

de economia não me deu, que a faculdade de administração não me deu, e que me fez falta 

não ter agronomia. Mas, prazer sádico [riso], fui pegando isso como um ativo, como asset, 

e acaba me alavancando, e eu fiz minha vida nisso. Eu podia ter me transformado em um 

bancário, talvez passando aquela linha linear entre o bancário e o banqueiro, que é 

maravilhosa, você salta. Mas eu não, eu fui fazendo um caminho na área de agro-economia, 

por assim dizer. Fortemente comercial, passei um bypass pela área mercadológica, porque 

eu tinha uma formação mercadológica forte, eu cheguei a escrever artigos, cheguei a 

publicar artigos sobre marketing de fertilizantes. 

 

 M. G.- Essa sua pós-graduação foi em marketing, não foi? 

 

 E. D.- Sempre. A minha pós-graduação foi marketing, fortemente voltado à 

Fundação Getúlio Vargas e menos voltado à economia, onde eu fui aluno do Delfim em 

econometria, estatística um, dois; estatística com Antonio Celso Pastore. Eu tinha tudo para 

me transformar em um matemático, virei um vendedor de adubo. O que me dá um certo 
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orgulho, porque é isso que me alavancou para a posição que eu ocupo hoje. Então, falar que 

eu tenho origens agrícolas, mão na terra, que eu tenho uma fazenda - eu tenho como todo 

idiota tem um sitio de fim de semana, que você enterra dinheiro lá e não tira. Porque você 

tenta fazer uma coisa que não dá para fazer, porque dois, três alqueires não é escala para 

produzir nada. Você faz um zoológico, faz o quintal da sua casa, mas você não é um 

produtor. Se gasta mais na piscina e na caipirinha do lado da piscina do que, realmente, na 

produção de produtos. Corta um pouco o filme, nesse intervalo eu vou para o mercado 

publicitário. Eu tinha um amigo, colega do tempo do Santa Cruz... 

 

 M. G.- Que ano é isso? 

 

 E. D.- Foram dois intervalos, eu não vou me lembrar com perfeição. 

 

 M. G.- Mais ou menos. 

 

 E. D.- Passados oito anos de adubo, eu me afasto dois, três anos, volto.. 

 

 M. G.- Década de 80 já? 

 

 E. D.- Já década de 80, volto para fertilizantes, volto para a mesma agência, que aí 

se transforma em uma multinacional, e aí eu virei o CFO4, que era o grupo Publicis, que 

hoje, no Brasil, ainda é muito forte, muito grande. Ainda não, continuará sendo, e 

finalmente eu volto para o mercado de fertilizantes, aí já na associação. Eu tenho então um 

longo período em uma empresa privada de fertilizantes, na área estritamente comercial, e 

acabo diretor geral dela, abaixo do presidente, que era um desses capitalistas que aparecem 

de vez em quando na empresa, então eu realmente acabei dirigindo essa empresa, e em dois 

intervalos eu trabalhei na área de marketing rural. Eu criei um núcleo chamado Norton 

Rural, de uma grande empresa de publicidade, que, naquela época, era a primeira do país, 

Norton Publicidade, que depois virou Publicis Norton, que depois virou Publicis Sales 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Chief financial officer (CFO) 
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Norton, e que por uma soma de manager positions hoje chama Publicis Brasil, e hoje ela é 

o terceiro maior grupo internacional de comunicação. Mas a minha vivência mais palatável 

no mercado publicitário foi exatamente porque eu vinha de fertilizantes, tinha a bagagem 

agronômica que fertilizantes me dava, e tinha a bagagem acadêmica que o marketing rural 

me deu. Eu fui convidado, então, pelo velho e poderoso Geraldo Alonso, que era o 

presidente da agência, e criei um núcleo chamado Norton Rural. Que tinha as contas do 

Ministério da Agricultura, do INCRA, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. 

Ai eu peguei a Caterpillar, a Imperial Chemical Industries, a Fertibras, a Fertisa, a própria 

Rações Anhanguera, um nicho de produtos... Eu fui incorporando e fizemos um núcleo 

rural de propaganda e comunicação voltada para o mercado da agricultura. O que me deu 

uma bagagem muito grande, que acabou me colocando em contato com esse mundo. Eu 

devo ter feito bem, porque eu continuei nisso e de lá eu volto para fertilizantes então, na 

própria COPAS, que me convida para ser novamente o diretor comercial e finalmente o 

diretor geral da empresa, e saio de lá de novo para o mercado publicitário, onde eu me 

transformei no vice-presidente da Norton, que a essa altura já não tinha mais o pai Geraldo 

Alonso, mas o filho, que era meu colega, Geraldo Alonso Filho, me pede para... Até porque 

eu tinha um inglês bastante eficiente, na internacionalização, nós vendermos a agência para 

o grupo francês, grupo Publicis. Então, essa é a minha vida profissional, até o momento que 

esses manager positions... Eu costumo dizer que é muita bunda e pouca cadeira [riso]. Quer 

dizer, você vai juntando e aí você notoriamente tem..., o fusionado acaba, as questões 

culturais eliminam uma série de pessoas. Aonde eu decidir, junto com a conivência do meu 

ex-presidente, falei: -“Olha,vou embora”. Era insuportável, nós não trabalhávamos com um 

objetivo, nós guerreávamos entre nós dentro, da mesma empresa. Isso acontece no mercado 

de comunicação, isso acontece nos bancos, isso acontece toda vez que uma empresa 

compra a outra. Embora nós fossemos o “macho” da relação macho e fêmea, nós 

acabamos..., eu, particularmente, saí, e se criou uma outra estrutura profissional. Nessa hora 

eu falei: - “Eu vou sair do mercado publicitário”. Quando eu comunico aos meus amigos, 

que foi um trabalho não feito por headhunter, mas foi feito por mim, falaram: “É serio, 

você vai sair? Você não quer ser o diretor da ANDA (Associação Nacional de Difusão de 

Adubos)?”. - “Poxa, mas 122 presidentes ligados em uma associação? Isso não vai dar 

certo!”. -“Vai lá, os caras gostam de você. Você não tem nenhuma marca, porque a COPAS 
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não existe mais, a empresa que você trabalhou não é nem Bunge nem Cargill, vai lá”. E 

rapidamente eu fui assimilado e me transformei no diretor da ANDA. 

 

 M. G.- Quando foi isso? 

 

 E. D.- Essa história acontece... Eu podia ter pego meu currículo, mas... Foram oito 

anos... Foi a dez anos atrás. Então, eu estou contando uma história literalmente de 2002. Lá 

eu fico oito anos, e para a minha grata surpresa, aí eu sou procurado por um headhunter, 

que começa aquele “namorinho” de headhunter: -“Vamos almoçar”. Nunca te diz quem é, e 

quem não é. A essa altura me questionam se eu estaria disposto a imaginar uma outra 

associação, que tinham vista a minha atuação em Brasília, que eu era um cara muito 

aguerrido nas [inaudível 22:02], e tal. E aí eu vou voltar para o capitulo um dessa nossa 

conversa. Lá você tem contra você duas coisas: a sua idade – isso no Brasil é terrível, 

porque você é considerado um inútil a partir dos 45. Mas eu já estava com 60 anos, e eu 

digo isso com um tremendo orgulho, olho para a câmera, porque aos 60 anos eu fui 

convidado para mudar de emprego. O que é muito bom, e é raro. Mas, muito bem. – A sua 

idade, e cabelo branco é terrível para isso. Embora para mim é senioridade, os vinhos ficam 

melhores quanto mais velhos. E você não é agrônomo. O que, para mim, era uma ofensa. 

Porque eu tinha devotado 28 anos da minha vida – porque oito de ANDA – só fazendo 

coisas que muito agrônomo não sabe fazer. Então hoje eu coloco isso... Eu tenho um certo 

prazer sádico. Eu dou aula de forma quase que caritativa, ganho uma miséria, na Luis de 

Queiroz5. Eu dou aulas sobre marketing de defensivos agrícolas e fertilizantes para 

agrônomos no MBA da Fundação Getúlio Vargas.  

  

 M. G.- Ah, naquele [inaudível 23:16] 

 

 E. D.- No Pecege da Esalq6. O que, de certa forma, quando alguém falava: -“Você 

não é agrônomo”. - “Sim, mas eu dou aula para agrônomos”. Ou seja, eu sublimei isso, é 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Referência à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq) da Universidade de São Paulo. 

6 Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas (Pecege). 
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uma coisa muito pessoal. Mas que bom, porque a vida é como de fato ela é, é a pratica, e 

não obrigatoriamente a teoria. Claro que eu sofrerei mais do que o agrônomo para algumas 

coisas, sobretudo no mercado atual, que é química fina, pesquisa e desenvolvimento de 

novas moléculas. Não me pergunte muito sobre isso, porque eu sou aluno em primeiro dia 

de aula, já estando há dois anos e quase quatro meses aqui. Então, um convite formal, com 

uma melhora de responsabilidade, ganho, tempo, talento, me traz da ANDA para a 

ANDEF, que eu não imaginava. Se você perguntar: “Mas o que faz uma pessoa, tanto na 

ANDA quanto na ANDEF?”. Eu diria o seguinte: “Tenta homogeneizar e conciliar 

interesses que nem sempre são homogêneos, de empresas que são cordiais inimigos, 

focando representá-las junto ao governo”. Em qualquer lugar do mundo, sobretudo nos 

Estados Unidos, isso se chamaria lobby, eu faria lobby. Nem o lobby como o senso comum 

falava: “Lobby é aquele cara da mala preta, que vai lá e suborna”, nada disso. É lobby 

absolutamente autêntico, defendendo os interesses, e hoje eu tenho plena convicção de que 

eu fiz uma mudança. Claro que importante para a minha vida profissional, talvez até tardia 

para a minha vida profissional, mas dramática, porque era muito mais fácil vender comida 

para as plantas do que vender remédio para as plantas, que é o que eu faço hoje. Por quê? 

Porque a opinião pública chama de agrotóxico, nós falamos defensivo agrícola, o nome na 

América é pesticida, tem gente que chama de agroquímico, o cara que aplica chama de 

veneno. Então é criada uma confusão, embora todo mundo que tenha algum senso de 

racionalidade vai entender que todo ser vivo precisa de remédios para a sua saúde. Se o 

homem precisa de aspirina, cafiaspirina que, por exemplo, a Bayer produz, as ervas 

daninhas precisam também dos carbendazim, e dos outros produtos que a Bayer também 

produz. O que faz o veneno não é outra coisa senão a dose. Se eu te der muita água, embora 

ela seja inócua, é capaz de matá-lo. Ou seja, a dose é que faz o veneno. Isso não fui eu, é 

Paracelsus, em 1400. Essa é uma coisa com que eu luto com a maior dificuldade hoje, que 

eu lutava menos no setor de fertilizantes, de forma diferente do que o setor de defensivo, já 

me obriga a ir a três religiões. Antigamente eu só ia ao Vaticano, que é o Ministério da 

Agricultura. Agora vou ao Vaticano, eu vou a Buda, que é o IBAMA7, no Ministério do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
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Meio Ambiente (MMA), e eu vou ao Islã, onde está o grande satã, que é a ANVISA8, que é 

o Ministério da Saúde. Então, para você andar no mercado de defensivo agrícola, você 

serve a três senhores, que eu carinhosamente apelidei de “Triângulo das Bermudas”. Lá 

nada anda, a burocracia é exemplar. Tem uma tese recente de um mestrando da Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo mostrando o exemplo clássico de burocracia no mercado de 

defensivos agrícolas no Brasil. É insuportável esse trabalho, e com isso a luta é mais árdua, 

mas talvez mais saborosa na sua vida profissional. Eu entrei em uma coisa da minha origem 

pessoal, já entrei na minha vida profissional, e estou chegando no momento atual, ou seja, 

hoje eu dirijo a ANDEF... 

 

 M. G.- A ANDEF foi criada quando? 

 

 E. D.- A ANDEF foi criada a 38 anos atrás. Nós estamos a dois anos de fazer 40 

anos. A ANDEF curiosamente copia o modelo da ANDA, por isso que eu também transitei 

com uma certa liberdade. Eu sou tão velho que eu cheguei a assinar... Na época, a indústria 

de fertilizantes também vendia defensivo, então na ata inaugural da ANDEF eu, ainda que 

trabalhando na COPAS, fui um dos membros e assinei. De certa forma a ANDEF copiou o 

estatuto da ANDA, que era o inicio das associações para defender as indústrias, porque os 

sindicatos continuam existindo, eles são sindicatos patronais, eles trabalham a área 

trabalhista, eles trabalham, eventualmente, a área estatística de relações formais com o 

governo. As associações fazem lobby; as associações geram trabalhos; as associações 

estudam oportunidades. Claro que, hoje em dia, com muito mais restrição, com receios de 

monopólio, oligopólio, receios de compilers, fazer acordo de preço. Teve gente que já se 

deu muito mal em associações e hoje, sobretudo esta casa que eu represento, que só tem 14 

sócios. Essa é uma diferença que eu senti. Na ANDA eu comecei com 126 sócios, saí de lá 

ela tinha 122 associados, uma heterogeneidade brutal, desde a Petrobras até o pequeno 

misturador regional lá do nordeste, e vim para uma organização onde a ANDEF tem 14 

sócios. Éramos 15, esse ano somos 14, porque uma saiu do nosso foco. Qual é o nosso 

foco? São empresas da indústria de agroquímicos que inventem no que nós chamamos, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
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americanizadamente, de [inaudível 29:30], que seria pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e novas moléculas. São sócios dessa casa pequenas empresas como a Syngenta, a 

Bayer, a BASF, a Monsanto, a Down, a Dupont, a FMC, a Iharabras, a Sumitomo, enfim, a 

Arista9. Eu sou capaz de lembrar, talvez, os 14 rapidamente, mas o peso deles é enorme. 

Qual é o problema e por que às vezes é difícil administrar? Todas multinacionais. Há ainda, 

no Brasil, ou volta ainda no Brasil no momento político, um sentimento xenofóbico: sai 

satanás! Esse capital estrangeiro que veio nos explorar. A Bayer está há 200 anos dando 

emprego, pagando imposto, milhares de produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil, e 

hoje há, então, uma relação de que faz parte da nossa cultura, mas que de vez em quando 

resvala nela mesma - eu estou usando a Bayer como exemplo, eu poderia usar qualquer 

outro associado – ela se retrai um pouco com essa dificuldade de “Meu Deus, eu não sou 

daqui!”. Isso aqui não é a Nicarágua, isso aqui não é Equador, isso daqui não é Oriente 

Médio que vai falar: “Ponha-se daqui para fora”. Ou Argentina [riso], que vai nacionalizar 

ou desnacionalizar algumas empresas. O Brasil ganhou uma dimensão enorme. Eu acabo de 

chegar, aliás, marcamos hoje porque eu cheguei ontem, depois de três dias, de Mato Grosso 

– é um espetáculo! Se alguém quer saber onde está o dinheiro no Brasil, ele não está, de 

forma pujante, no eixo São Paulo- Rio – Brasília, ele está em Tangará da Serra, ele está em 

Campo Verde. Eu vim de Primavera do Leste, ele está em Gurupi, ele está em áreas 

pioneiras, novas, com o melhor IDH10 de Mato Grosso, e com uma pujança assustadora. 

Não há desemprego, não tem gente fazendo malabarismo nos cruzamentos de Primavera do 

Leste, não vi mendigo, não vi favela. Aonde? No Mato Grosso. Ah bom, mas o 

agronegócio é pujante. Porque como vai bem, sobretudo a soja nesse momento, vai bem a 

farmácia, vai bem o mecânico, vai bem a igreja, vai bem a cidade como um todo. Já é uma 

coisa que você assiste mais depressivo. Se for para a Espanha você se assusta com o 

desemprego; se você vier mesmo no eixo Rio- São Paulo, você vê o PIB11 se deteriorando. 

Nesses últimos 10 anos, ou mais fortemente nesses últimos 20 anos, o Brasil tem pagado a 

sua conta com o agronegócio. Isso me dá certo orgulho. Esse é o meu lado patriótico, quer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Faltaram as empresas Isagro, Isk Biosciense, Nisso Brasileira, Sipcam Upl.	  

10 Índice de Desenvolvimento Humano.	  

11 Produto Interno Bruto.	  
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dizer, é falar: “Eu estou do lado certo do jogo”. Eu sou criticado, atacado por aqueles que 

criticam e atacam o modelo como sempre houve. Ninguém é obrigado a praticar o mesmo 

raciocínio, a mesma religião, ou a mesma economia, o mesmo modelo. Mas o modelo do 

agronegócio é extremamente vitorioso, e eu tenho orgulho de ter ajudado a fazer parte dele. 

Evidentemente eu tenho que dimensionar qual é o timing que eu vou ter profissional, mas 

eu tenho muito gás ainda, e eu tenho certo prazer em participar disso. Uma cosia que eu 

tinha dúvida, já faz mais de 10 anos que eu estou na área associativa, eu tinha dúvida de 

como é que eu conseguiria conciliar essas posições heterogêneas. Acabo descobrindo que 

me sai bem, e acabo descobrindo que isso me dá força e me dá vontade de... 

 

 M. G.- E como é que o senhor conseguiu isso? 

 

 E. D.- Eu acho que foi exercício, um pouco de ginástica funcional. Algumas vezes 

eu voltava derrotado. Eu já me lembro de, no setor de fertilizantes, e curiosamente 

aconteceu faz muito pouco tempo aqui nos setor de defensivo, de, por exemplo, ter dado 

uma entrevista a uma grande mídia, ou ter dado uma entrevista no Globo Rural, cinco 

minutos depois liga o diretor, presidente de uma empresa: -“Olha, parabéns, era isso que 

nós precisávamos. A tua entrevista, minha ação na bolsa de valores dobrou, porque você 

falou de um horizonte importante” e tal. O telefone toca, é outro empresário: -“Pô, o que 

você está falando? Minha ação caiu na bolsa”. Você ainda sofre esse tipo de coisa. 

Recentemente eu tive o mesmo feeling, passados mais de 10 anos, em um contato que eu 

tive no setor de defensivo. Eu, inadvertidamente, réu confesso, fui extremamente agressivo 

dentro de uma reunião, a ANVISA – a ANVISA todos sabem, é um pais amigo do Brasil, 

ela é plenipotenciária, ela tenta administrar desde prótese mamaria até o pastel da esquina, 

essa é a amplitude – então a ANVISA brinca de Deus, não tem o governo conseguindo 

coordená-la, é politicamente orientada, e ideologicamente manipulada. E eu disse isso, 

como eu disse agora. E isso, ato contínuo, saiu na imprensa internacional. Lá de fora recebi: 

“Parabéns, é isso! Precisamos bater de frente, precisamos posicionar...”. E outro telefonema 

de uma grande empresa: -“Pô, Daher, pega leve! Por que você falou assim? Isso foi muito 
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agressivo”. Vou falar e ela que é mulher vai saber12: não existe meio grávida. Ou você está 

grávida, ou você não está grávida. Em algumas situações, a grande dificuldade do ambiente 

associativo é conciliar essas coisas diversas. E outra coisa que me incomoda muito, e aí é 

um problema pessoal que eu tenho que aprender a conviver - e estou cada vez mais me 

transformando em um expert -, é não deixar que a associação seja utilizada em beneficio de 

algum produto ou de alguma empresa individual. Isso você tem que ficar esperto e atento o 

tempo todo, porque para fazer disso uma verdade, eu descobri que é muito mais simples do 

que eu imaginava. E aqui, um pouco diferente da Anda, onde havia uma prevalência muito 

grande da Petrobras e Vale, que produziam matérias-primas, e na Bunger e na Cargill, que 

eram grandes players. Eu estou falando a Bunger e a Cargill, podia falar da Heringer, 

ADM. Eu conheço todas as empresas de fertilizantes, eu transito com mais facilidade, ainda 

hoje, no mercado de fertilizantes. Mas na área de defensivo, essa guerra comercial é muito 

mais forte, mais potencial, eles se odeiam mais claramente, então a gente tem que saber 

coordenar isso. Mas, de novo, é esse o desafio. Por outro lado, eu não tenho aquele 

orçamento de que se você não fizer a meta, se você não vender tanto de mídia..., aquelas 

histórias massacrante que hoje existem de meritocracia, o bônus, ou então você é mandado 

embora. Você tem que fazer o mínimo de cinco visitas, senão você é colocado para fora, e 

tal. Esse clima, em uma associação, não existe. Mas, associações vivas, ativas, que você 

tem presidente, que você tem reunião de diretoria. Em alguns momentos isso pode ser 

decepcionante, porque nem todo mundo dá tanta importância quanto eu acho que a 

associação tem. E a outra coisa é que não usem a associação... Infelizmente, muitas vezes 

isso acontece, como o “bode expiatório”. A vitória é da empresa individual. A derrota é da 

associação. Essa divisão eu já vi não uma, várias vezes, nesses últimos 10, 11 anos de 

associativismo que eu vivenciei. Mas é interessante. Eu não me formei nisso, quer dizer, eu 

achava que eu não tinha jeito para isso. Hoje eu estou convencido que eu devo ter e eu 

transito muito bem entre os meus pares. Hoje eu sou diretor da [inaudível 38:30] também; 

hoje eu sou membro do Cosag13 do Roberto Rodrigues, com quem eu privo da amizade 

mais do que só do contato profissional, embora eu não seja agrônomo. Eu sou fundador da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Referência	  à	  pesquisadora	  Ana	  Carolina	  Bichoffe	  que	  participava	  da	  entrevista. 

13 Conselho Superior do Agronegócio (Cosag) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.  
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Associação Brasileira de Marketing Rural e Agrobusiness. Sou conselheiro, então, vitalício. 

Sou conselheiro do Fundepag14, represento a FIESP dentro do Fundepag. Eu fui 

amarrando... Quando eu olho hoje, aquilo que os americanos chamam de résumé, que é o 

short curriculum vitae, eu sou uma cara muito mais associativo do que um cara da 

iniciativa privada. É claro que a vida me levou a isso. Eu não sei se eu teria... Quando você 

morrer, ou qualquer um de nós aqui morrer, fala: - “Perdemos um grande saxofonista”. –

“Mas ele nunca...”. Também nunca te deram a chance de tocar saxofone, não se 

experimentou. Eu entrei em fertilizantes por uma coincidência dos meus amigos que eu 

aconselhei, que depois me arrastaram para fertilizantes. De lá fui para publicidade, porque 

eu tinha um amigo publicitário. Falou: - “Eu preciso do que você conhece na área agrícola”, 

e fizemos um sucesso de marketing rural. Desse sucesso no marketing rural,eu volto então 

para indústria e de lá para as associações. E acabei minha vida assim. Aí me pergunto: “E 

se eu tivesse feito agronomia?”. Eu não sei. É possível que eu tenha a oferecer aquilo que 

os agrônomos não teriam. Então acabou sendo uma complementaridade. Eu tenho um 

diploma de Lavras, que quase é um diploma de agrônomo honoris causa, porque eu ajudei 

muito a escola15, eu tenho grandes ligações hoje com as escolas de agronomia, com o reitor 

e professores de Viçosa, com o reitor e vice-reitor da USP, o Roque Dechen16, que é diretor 

da Luiz de Queiroz. Eu acabei fazendo a minha vida em um paralelo, mas que convergia 

sempre para a verdade do agronegócio, dos agro insumos. Nunca tive fazenda, mas convivi 

e convivo com gente que tem não uma, porrilhões! Eu vendia adubo várias vezes para o 

Blairo Maggi. Eu pegava carona na caminhonete do Blairo Maggi, eu tirava o pedido, eu 

tirei pedido do Jorge Atala, que Deus o tenha. Ele nunca me pagou, mas eu estou dizendo o 

seguinte: do ponto de vista pragmático, eu acabei entrando em contato com o grande 

mundo do agronegócio, porque nas diferentes etapas da vida, fui convivendo com insumos 

para a agricultura. Eu estou na montante, as pessoas estão na jusante, eu nunca fui 

torrefador, eu nunca fui transportador, eu nunca fui seguro, eu nunca fui depois da... Porque 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag). 

15 Universidade Federal de Lavras (UFLA).	  

16 Prof. Dr. Antônio Roque Dechen. Atualmente ocupa o cargo de Vice-Reitor Executivo de Administração da 
Universidade de São Paulo. 
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tem antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Eu sou da turma do antes da 

porteira, e aprendi a trabalhar o elo. Hoje eu sento aqui com gente que foi minha inimiga. –

“Adubo está caro, vocês são uns calhordas!”. Hoje nós sentamos juntos. Juntos na mesma 

mesa. O Cosag é um pouco isso, a CTIA, que é a Câmara Temática de Insumos 

Agropecuários do Ministério é isso, a [inaudível 41:52]..., Eu sento com a Rede Globo com 

uma certa liberdade, porque eu fui do mercado publicitário. Sento com a indústria de 

fertilizantes e sento com o banco, e a [inaudível 42:01] também. É uma especialidade que 

me é prazerosa. E ai outras coisas para talvez ajudar seja a pergunta dois, três e quatro que 

você venha a fazer, me ajudou muito línguas. Eu dou palestra no exterior. 

 

 M. G.- Pois é, o senhor, em 71, fez um curso nos Estados Unidos, em Harvard, não 

foi isso? 

 

 E. D.- Isso. 

 

 M. G.- Desenvolvimento econômico? O que foi? 

 

 E. D.- Na realidade chamava-se AUI: Associação Universitária Interamericana. Ela 

voltou a existir agora, até para tentar recopiar o modelo. Era uma insanidade. Na minha 

opinião, isso era dinheiro da CIA17. Eu não tenho plena convicção nem nunca a História vai 

contar, mas pegavam estudantes no Brasil e levavam para um summer school em Harvard. 

Modelos de desenvolvimento econômico. E a Harvard University sempre foi conhecida 

como a idealizadora e criadora daquilo que se chama o case method, o método de casos. E 

foi surpreendente, eu já tinha algum inglês. Tem gente que fala: - “Ah, eu falo inglês. 

Cheesburguer, hamburguer e sail”. Se você tem um pouco mais do que isso – eu tinha feito 

a união cultural Brasil - Estados Unidos, eu tinha estado no exterior, porque meu pai morou 

no exterior durante um ano e meio fazendo estágio de câmbio nos bancos. Então ele morava 

em Nova York, eu tirava férias em Nova York. A prática te faz andar de bicicleta. Você não 

aprende bicicleta...   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Central Intelligence Agency (CIA).	  
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 M. G.- Na teoria. 

 

 E. D.- E eu vou parar pela AUI neste curso de summer school em Harvard, que te 

obrigava a ficar 15 dias em uma casa, aquela coisa do intercâmbio, que hoje em dia você 

para ter, na época era suportado por essa associação universitária interamericana, você não 

podia ser primeiro ou segundo anista, e você já não era formando, você estava no meio. E 

passava por um processo seletivo terrivelmente forte na área de economia, de sociologia e 

de política. Você se preparava os seis meses para ganhar uma bolsa, e a bolsa era bolsa, 

você não pagava nada e ainda ganhava oito dólares por dia para fumar, tomar coca-cola. A 

gente transformava tudo isso em cerveja [riso], e nós fomos então para Harvard, vários. Foi 

meu colega o Raul Cutait, que era médico. Foram meus colegas, gente que hoje está... 

Paulo Sotero, que foi editor da..., Até hoje mora em Washington, e tudo mais. E lá eu tive a 

oportunidade de também me destacar. Eu descobri que se eu não tivesse medo e fosse um 

pouco ousado, você conseguia se posicionar, e eu vi... Os caras que eu li, eu via sentado no 

Sever Hall, que é um auditório em Harvard, assistindo um idiota falar... E veja que 

coincidência: em um sorteio eu cai... Nós tínhamos o case da agricultura brasileira. Olha 

que coisa, anos depois eu fui acabar nisso. Mas naquela oportunidade se tinha uma dotação 

orçamentária, nós tínhamos que discutir e cada um tinha que justificar por que dinheiro 

para a agricultura, por que dinheiro para educação, por que dinheiro para saúde e tal. O 

sistema era inteligentíssimo, de case method, e isso me deu uma desenvoltura e me deu 

uma americanizada. Eu voltei... 

 

 M. G.- Americanizado? 

 

 E. D.- Americanizado, como diria Carmen Miranda. Isso faz a diferença. Quando 

você vai fazer uma entrevista e você mostra... Nunca pediram, a verdade é uma só: um 

diploma é um negócio que fica em uma gaveta em algum lugar na tua vida, mas eu tinha 

um diploma escrito veritas, de Harvard, isso faz uma diferença em qualquer multinacional. 

Nunca precisei mostrar aqui, nem sei onde está, mas para mim fez diferença, me deu 

autoconfiança, e aí anos depois – estou contando uma história de 71 – em 75 eu, 
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principiante, garoto, 24 anos... 23 anos, 24 anos, estou em uma reunião da COPAS... O 

presidente da COPAS – àquela altura eu era o cocô do cavalo do bandido, eu era o sub do 

sub – falou: -“Quem é que sabe inglês?”. Eu levantei a mão espontaneamente. –“Você vai 

para os Estados Unidos amanhã em um curso da IMC (International Minerals and 

Chemicals). E ai eu fui parar dentro da maior empresa da indústria química de fertilizantes 

dos Estados Unidos por 60 dias, visitando as minas de potássio do Canadá, as minas de 

fosfato da Flórida. Você volta com uma bagagem que põe a diferença. Quando você vai 

enfrentar um cliente, alguém, você fala: -“Alto lá, o senhor já esteve em uma mina de 

potássio? Não. Eu já estive”. Eu entrei na K2, que é a maior mina de potássio a dois 

quilômetros de profundidade. E lá tem uma cidade. Eu estou dando exemplos, talvez tenha 

sido exaustivo e particular, mas isso fez a diferença. Pego Harvard, coloco em seguida a 

IMC, que é um outro curso que eu fiz. Ato continuo, logo em seguida me chamam para 

outras missões para ir para o exterior e aí você vai ganhando... Eu fiz palestra esse ano em 

Washington e Bruxelas. Fui convidado por um organismo de fora para dar uma palestra 

sobre defensivos na América do Sul, em Barcelona. No mínimo é legal. Do ponto de vista 

até turístico... Isso não dá dinheiro para ninguém, isso não vai me fazer mais rico, mas me 

faz mais autoconfiante. Eu vou lá para fora, e pasmem, as pessoas pagam para te ouvir. 

Sobretudo os chineses, hindus. Mas tinha lá as Bayer, as BASF, a Syngenta, os meus 

associados daqui querendo ter uma outra informação, um outro enfoque de como a gente 

estava vendo o Brasil. E o Brasil hoje precisa tomar um tremendo cuidado, inclusive eu, é 

prepotente na agrobusiness. Ninguém produz o volume que nós estamos produzindo, por 

questões tropicais. Coitadinho do cara na Rússia, fica de baixo da neve seis meses por ano e 

tem outros seis meses para produzir. Nós aqui fazemos três safras irrigadas. O Mato Grosso 

é um espetáculo. Acabo de chegar impressionado, porque eu vi algodão colhido, algodão 

florando e algodão no começo do ciclo. Algodão safrinha. Isso se você contar no Japão eles 

não vão acreditar que exista, ou na China, tudo mais. Uma outra coisa que eu acho que fez 

um diferencial na minha vida, para ter... 

 

 M. G.- Por que o senhor falou que o Brasil é prepotente? 

 

 E. D.- Porque  nós vendemos... Outro dia, em Barcelona, eu escutei falando: “Vocês 
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estão se transformando em uns chineses do agronegócio” [risos]. -“Como é que é ser 

chinês?” “Vocês vendem qualquer coisa para qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer 

tempo, a qualquer preço.”. Verdade. O segredo do Brasil – não o Brasil do meu avô, que 

era café. Quando eu cheguei à primeira vez, 1968, que eu fui para a Europa e mostrei meu 

passaporte em Londres..., Era raro o brasileiro viajar, ia por lance ou por sorteio. Para 

chegar à Europa tinha que... Ele abriu e falou: -“Brazil? Café, Pelé!”. As duas únicas 

referências que se tinha no Brasil era café e Pelé. Corta o filme – hoje em dia, eu vou te 

dizer, de produtos que nós somos lideres de mercado de exportação, tem sete: eu posso 

lembrar do suco de laranja, posso lembrar do próprio café, posso lembrar do complexo soja, 

posso lembrar do frango, posso lembrar do etanol, do açúcar, do tabaco, se eu alinhavar os 

top five, eu tenho mais de 15 produtos. O Brasil é líder, é o segundo mercado de camarão 

do mundo, logo depois do Equador. O Brasil é o segundo mercado de avestruz, depois da 

África do Sul, é muito grandiloquente isso. E se você coloca isso... pô, esses caras vão 

invadir o mundo. À custos palatáveis. Claro que agora nós estamos com o dólar... O câmbio 

está oscilando e tudo mais. Então nós temos que ajustar um pouco a nossa linha, tem que 

ter alguma modéstia. É muito duro, você não sabe o que é participar de uma reunião da 

Croplife Latin America. Eu vou, faço cara de inteligente, sento lá, e o representante de 

Honduras vai falar. Quando ele vai falar da agricultura de Honduras, eu vejo os números... 

O Iraí Maggi planta e colhe mais do que toda Honduras. Não sei se dá para entender a 

proporção brasileira, ficou too much para o mercado de países que estão com as suas 

limitações, com as suas dificuldades. Nós avançamos muito tecnologicamente, nós 

avançamos muito na adoção de tecnologia em insumos, aí eu me sinto meio herói. Quando 

eu faço a barba todo dia de manhã, eu falo: “Opa, eu estou ajudando a produzir alimento. 

Primeiro com comida, e agora com remédio para as plantas”. E é isso que eu faço. Se eu 

voltar à história internacional, eu estou me preparando para enfrentar mais vezes isso no 

exterior. Nós temos que ser um pouquinho mais diplomáticos, nós temos que tomar 

cuidado, tem muita barreira não tarifaria. O que aconteceu com o carbendazim e o suco de 

laranja é um caso típico. Ontem eu recebi uma informação: tem um monte de gente 

combatendo, mudando de produção de carnes do Brasil dizendo que nós estamos plantando 

soja na Amazônia. Aquela famosa fotografia da fazenda Filadélfia, que tem 37 

colheitadeiras... Todo mundo conhece essa foto, 37 colheitadeiras e 17 plantadeiras, 
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colhendo soja na frente e plantando milho atrás18. Você vai a Amsterdã, tem um pôster do 

Greenpeace dizendo assim: “Acredite, antes aqui era a Amazônia.”. Os caras nunca 

souberam onde é que é a Amazônia, não precisam saber, nunca vieram ver onde é que é, 

mas tem um combate hoje à força agrícola brasileira. E aí, quando você faz parte disso, 

você tem que saber dosar para não ser prepotente. Porque eu estou dizendo... E outra coisa, 

eu estou fazendo isso como um testemunhal pessoal, mas essa é uma preocupação de uma 

série de associações, inclusive a nossa, a Abag19, que eu represento, e tudo mais. Na 

Rio+20, nós temos o que ensinar, mas vamos devagar. Porque tem muitas forças contrárias 

a esse negócio. Sobretudo, nível de opinião publica, dos produtos que eu represento. 

 

 M. G.- Pois é, principalmente na área de defensivos, não é? 

 

 E. D.- Isso.  

 

 M. G.- Muito criticada. 

 

 E. D.- A culpa parte da indústria e parte da mídia, mas aí é um viés ideológico. A 

minha leitura é que quando – aliás, a frase não é minha, é do Zeferino Vaz20, do falecido 

Zeferino Vaz, fundador da Unicamp. Ele dizia que, quando a ideologia entra pela porta, a 

ciência sai pela janela. É exatamente o que acontece no modelo brasileiro, quer dizer, é 

louco eu imaginar que um país tropical que, exatamente por ser tropical, tem um volume 

brutal de pragas, doenças e ervas daninhas, que eu vou conseguir controlar isso matando 

lagarta com a unha, ou como na China, com chinelo, atrás de um percevejo, porque as áreas 

brasileiras de produção são muito maiores, a tecnologia embarcada hoje no agronegócio 

brasileiro é tropical. O bônus de ser tropical é que eu faço duas safras por ano. O ônus de eu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 O entrevistado faz referência à foto de Leomar José Mess sobre a colheita de soja seguida de plantio de 
milho em Sapezal (MT), Fazenda Santa Luzia (2004).  

19 Associação Brasileira de Agronegócio (Abag). 

20 Zeferino Vaz (1908 – 1981) foi um médico brasileiro. Conduziu a construção, estabelecimento e 
desenvolvimento da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior do Estado de São Paulo, 
durante as décadas de 1960 e 1970. 
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ser tropical é que eu tenho muito mais pragas, doenças, ervas daninhas. Então, na Rússia, 

quando você chega em novembro até maio, você não tem problema nenhum. É o herbicida, 

inseticida, fungicida, acaricida, raticida, mais barato do mundo é o inverno. Que nós não 

temos, que nós não sabemos. Tem lá em Santa Catarina, os caras vão tomar chocolate 

quente, tirar fotografia com a neve, pode ser. Mas quando você vê um ambiente de clima 

temperado, é evidentemente que a rotação de cultura acontece melhor, a aeração do solo 

acontece melhor. Parece que eu sou agrônomo, não é? [riso] Mas eu estou fazendo a defesa 

do trópico. Mas precisa dos nossos produtos. O Brasil precisa de calcário porque é oxisolo. 

As terras brasileiras são uma porcaria, Deus não é brasileiro, o Deus é Russo e ganha em 

rubros. 

 

 M. G.- Sobretudo o cerrado agora, o senhor estava falando de Mato Grosso... 

 

 E. D.- Cerrado. A Revolução Verde foi feita no Brasil, tem um nome e um 

sobrenome: Norman Borlaug e Alysson Paolinelli. São dois caras que nós devíamos fazer, 

como de fato já fizeram, estátuas, homenageá-los, porque é isso que fez a diferença. E 

agora todo mundo quer copiar o modelo. E agora nós vamos para a África para explicar 

como é que é feito. E eu não tenho nada contra o modelo orgânico. Se você quiser comer 

salada orgânica, tenha caixa para pagar. Vai no Santa Luzia, ou vai em um supermercado 

bom do Rio de Janeiro e fala: “Eu quero café orgânico.”. Prepare-se, você vai pagar cinco 

vezes o preço do café caboclo. São poucos que podem. A cesta básica no Brasil, nos 

últimos 50 anos, caiu a metade do preço. 

 

 

 

[FINAL DO AQUIVO I] 

 

 M. G. - Doutor Eduardo, deixa-me fazer uma pergunta ao senhor. Como é que a 

produção de defensivos, a produção e a comercialização, como é que isso se articula com as 

redes de extencionismo rural? Tem uma ligação grande isso ai, não tem? 
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 E. D. - Deveria ter. 

 

 M. G. - Deveria ter?! 

 

 E. D. -  Deveria ter. Teve na sua origem... 

 

 M. G. - Pois é. 

 

 E. D. -  Esse, talvez, tenha sido um dos erros que a indústria cometeu. Nós 

cometemos vários erros. 

 

 M. G. - Defensivos, sementes, tudo isso? 

 

 E. D - Isso... Na realidade, a memória da gente é curta. Se nós falamos com orgulho, 

quando eu digo “nós falamos” a revista The Economist deu oito páginas da revista, daquele 

Brazil takes off21. Eram só elogios a Embrapa22. A Embrapa que é a nossa grande 

instituição de pesquisa de agricultura tropical - e a gente já se referiu no bloco anterior ao 

Alysson Paulinelli -, quando chegou em 1990, numa canetada do Collor se salvou a 

Embrapa, mas, você vai lembrar, acabaram com o IBC (Instituto Brasileiro do Café), o IAA 

(Instituto do Açúcar e do Álcool) e a Embrater (Empresa Brasileira de Assistência 

Técnica). A Embrater tinha filhas: em São Paulo era a Casa da Agricultura, Instituto 

Agronômico de Campinas, as Emateres23 Estaduais, e isso, por incrível que pareça, foi 

desmontado. Ou seja, o Brasil evoluiu fortemente na pesquisa Agropecuária, mas 

abandonou, por uma questão orçamentária, a assistência técnica e levar essa pesquisa e 

transformar ela na prática, o que acabou afetando os pequenos e médios produtores. Daí, 

aquela dicotomia da agricultura de agro business, da agricultura do pequeno e médio que 

eles chamam de agricultura familiar erroneamente. Mas, enfim, o Brasil acaba então, em 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Referência à matéria publicada em 12 de Nov. de 2009. 

22 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

23 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).	  
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90, em uma “penada”, desmonta, sucateia. Algumas coisas se salvam: a Emater, em Minas 

Gerais é uma que se manteve, no Espírito Santo criaram Incaper24 – o instituto – por 

iniciativa de alguns governos, o Instituto Agronômico de Campinas fez 124 anos a semana 

passada. Ou seja, o Brasil acaba tendo a extensão rural meio facetada, mas meio que 

desmontada e sem coordenação. A grande noticia, eu estive no Palácio do Planalto, na 

semana passada, no lançamento do Plano Agrícola 2012-2013. Independente de ser 115 

bilhões de reais, de ser juro barato, juros de primeiro mundo, pela primeira vez, 5,5% ou 

5% ao ano para crédito rural. Eu ouvi, não é que me falaram, eu ouvi e vi a presidente 

Dilma falando em reestabelecer a Assistência Técnica e a Extensão Rural no Brasil. Ou 

seja, nós fizemos um hiato ai, entre 90 e agora, sem um planejamento estratégico de como 

levar tecnologia e assistência, que pode ser coisa simples, para o cara que não tem nada 

uma colherzinha de fosfato moído é a diferença da vida dele... Ele produz não uma, mas 

duas toneladas, vende, compra uma bicicleta, um radinho e começa a entrar no mundo de 

consumo. Muito bem, as empresas tentaram fazer esse trabalho, algumas delas até fazem 

graciosamente outras cobrando, surgindo escritórios de planejamento, Mato Grosso foi 

movido a agrônomos que fazem essa gestão administrativa, que fazem esse trabalho técnico 

e, agora, aparentemente, não em todos os níveis, mas, sobretudo, na média e pequena 

agricultura, está se tentando reestabelecer isso. Acho uma vitória, acho que a indústria ficou 

atrasada e podia ter assumido mais fortemente esse papel; nós fizemos isso, mas com 

alguma... 

 

 M. G. – Nós quem, que o senhor disse?  

 

 E. D.– Nós, indústria de defensivos, com alguma timidez, porque o nosso produto é 

perigoso, o produto é para matar pragas, é para matar fungos, é para matar ervas daninhas. 

Mas, tem que ter a dose certa para não contaminar, quem aplica não pode... Você não pode 

aplicar contra o vento, você não deve comer, você tem que usar equipamento de proteção 

industrial... Você tem uma série de coisas que nós fizemos até onde foi possível. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).	  
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 M. G. – Pois é. Porque é importante, que quem usa esse produto... 

 

 E. D. –  Fundamental... 

 

 M. G. – Saiba disso tudo... 

 

 E. D.– Fundamental... Claro, senão o cara vira um suicida, quer dizer, eu pego uma 

metralhadora... 

 

 M. G. – Além disso... 

 

 E. D.– E falo: “Olha, isso é uma metralhadora. Ela funciona para a guerra, funciona 

para tiro ao alvo” e dou na mão de uma criança, vai dar merda. É disso que nós estamos 

falando... 

 

 M. G. – Além de usar mais do que deve... 

 

 E. D. –  Isso... 

 

 M. G. – Ou o produto errado... 

 

 E. D. –  Ou usar de forma abusiva. 

 

 M. G. – É verdade. 

 

 E. D. – Muito bem. Na realidade, a indústria fez, mas fez parcialmente, ou fez pelo 

canal de distribuição. É preciso diferenciar um pouquinho os insumos que vão 

diretamente..., como eu falei, os fertilizantes foi muito mais door to door, porta a porta, 

porteira a porteira, do que o mercado de defensivo que foi muito pelo canal de distribuição, 

cooperativas, foi pelas revendas e tinha o engenheiro agrônomo, tinha que ter, e assim 

como médico diz para você que remédio que você deve tomar e prescreve, tem o seu 
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receituário agronômico. O que me deixa nervoso quando fala: “É, uso abusivo, um 

absurdo”. Outro dia um jornalista da Globo falou: “Mas se o senhor quiser eu desço lá 

embaixo e compro um herbicida sem receituário agronômico”. E eu falei assim: “Se você 

quiser eu também desço e compro cocaína, sendo que é proibido. Vamos preso eu e você, 

mas que nós estamos na ilegalidade, nós estamos”. Então, do ponto de vista prático, 

efetivamente, a indústria ficou um pouco morosa e pouco agressiva na assistência técnica. 

Foi-se recuperando o tempo perdido, aquilo que os gringos e nós chamamos de 

stewardship,que e programas de treinamento, educação e boas práticas agrícolas, eu entrego 

o meu produto à você e ensino como você deve usá-lo. Quando a Volkswagen te vende um 

carro com o manual do proprietário, ela não fala que é para você beber 220 por hora, subir e 

matar as pessoas, é um problema seu e não é da Volkswagen. Agora, quando alguém aplica 

errado um defensivo o problema é meu, eles vêm aqui fazer audiência pública, fazem 

passeata contra e tal. Então, talvez, foi esse o erro de não termos administrado, e talvez, 

seja ai, com a ajuda do governo, com subsídios de parte a parte, que a gente consiga fazer 

boas práticas agrícolas, assistência técnica e extensão rural. Essa é a chave do sucesso desta 

indústria de insumo. Até porque não se usa errado, para que não se use em demasia, para 

que se use com toda a proteção. Isso foi a melhor notícia que eu tive na semana passada, no 

Palácio do Planalto. E vi uma adesão forte das pessoas do ponto de vista político, não acho 

que... Outra coisa, eu não estou preocupado com a agricultura de precisão, com a grande 

fazenda do Iraí e do Blairo Maggi, eu estou preocupado com o cara do Cinturão Verde, que 

ele luta com mais dificuldade, tem que se ver cara aplicando, às vezes, com sandália de 

dedo. Você tem que estar vestido, equipado e tudo mais. Então, a gente tem feito a nossa 

parte, mas ela não parece ser suficiente, agora, aparentemente, vai se fazer mais. Há um 

caminho muito tênue que eu não quero tomar muito tempo, mas que é da mecanização e da 

eliminação do homem. Como se fazia muita greve bancária, hoje você não vai mais ao 

banco, você passa na máquina e tira o dinheiro, você não sabe quem é o teu gerente, você 

era amigo do caixa, hoje em dia você nem sabe, o caixa é uma máquina. Essa mesma coisa 

foi acontecendo numa série de áreas, eu vou citar aqui na área da agricultura o mais visível 

que é o corte de cana. “Estão queimando cana”, “trabalho escravo”, pois não, coloca uma 

colheitadeira daquelas da Santal colhendo cana, desemprega 220 “nego” na hora. Bom, essa 

é uma relação custo x beneficio, com um detalhe: não pede férias, não fica menstruada, não 
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engravida, não falta, no dia da vitória do Corinthians não se embebeda. É uma máquina, 

você engraxa e põe ela no pátio. Nós estamos caminhando um pouco para isso. Nós temos 

que tomar um cuidado danado, tanto é que no caso brasileiro fizeram um felt aut [dúvida 

08:57], quer dizer, tem até 2017 para ir mecanizando as coisas, porque você pode eliminar 

o homem desse processo. Eu vi no Agrishow, não deste ano, mas do ano passado, eu vi no 

Agrishow robôs aplicando defensivo. Nenhum problema. Aí, acaba-se um problema: “ah, 

mas o cara vai respirar”, “ah, ele tem contato dermal”... ANVISA, arruma emprego porque 

eu vou desempregar um monte de “nego”; os japoneses não vão mais aplicar. Nós só vamos 

aplicar trator cabinado, refrigerado, agricultura de precisão com GPS para não ter deriva, e 

vamos usar máquina... Não é essa a solução, mas caminha para essa solução. Um dia nós 

não vamos ter esse problema. Por quê? Porque para o produto é indispensável. É a mesma 

coisa que eu falar que vou vender remédio de tarja preta para qualquer um na esquina; não 

você precisa deixar uma..., Tenta comprar um remédio mais complicado hoje na farmácia. 

A ANVISA é o Big Brother da Farma e acaba sendo, na área toxicológica, quem nos rege. 

 

 M. G. – Deixa eu te fazer uma pergunta? 

 

 E. D. – Fale. 

 

 M. G. – Quando se critica os defensivos, se fala do perigo da contaminação da 

pessoa que está usando, da contaminação dos alimentos... 

 

 E. D. – Dos alimentos... 

 

 M. G. – Mas também tem a contaminação do solo, contaminação dos lençóis de 

água... 

 

 E. D. – Na realidade, tudo isso tem que ser apresentado como dossiê. Nenhum 

produto é registrado, acredite em mim, nenhum produto passa por registro sem que ele seja 

analisado: a) agronomicamente pelo Ministério da Agricultura, porque senão eu vou vender 
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pó de pirlimpimpim; falar: “Oh, esse produto é muito eficiente para controle de ervas 

daninhas” e ele não é... 

 

 M. G. – Ele não é... 

 

 E. D. – Então, eu tenho que dar um relato. Relato, que eu digo, três safras, dados, 

dados internacionais, o estado da arte..., na área agronômica, na área toxicológica que diz 

respeito a ANVISA e ai tem dermal, aí  tem respiratória, tem por contato  e tudo mais e 

tem, também, na área ambiental, porque quando eu pulverizo uma parte cai na planta uma 

parte vai... Boa parte da evolução da química, e eu depois conto um pouco dessa história 

para você e para vocês, e como é que a química ajudou a chegar nesse ponto, tudo isso tem 

que ser comprovado cientificamente através de um critério de análise, e sempre com 

indexadores que permitam você mitigar o risco. Ou seja, produtos que foram 

desenvolvidos, que quando em contato com o solo se desativam. Custam 250 milhões de 

dólares de pesquisa, mas eles fazem isso; coisa que, talvez, no passado não fizessem. Os 

organo clorados foram banidos do mundo todo por causa disso. Embora, eles sempre são 

banidos, mas deixados para utilização em casos excepcionais de saúde pública. Porque é 

gozado, é contraditório. Quando eu escuto essa pergunta de você falando: “Bom, então, o 

que eu faço com a dengue?” Mato dengue com aquelas raquetinha a noite ou você pede 

para a tua comunidade: “Olha, fumacê, manda o fumacê”, porra... É paratil metílico, é 

inseticida e forte para poder matar Aedes aegypti. Quer dizer, não há uma forma de 

intermediar. Mas vamos voltar ao que eu vinha falando. Todos esses dossiês, cópia do EPA 

(Environmental Policy Agency) dos Estados Unidos ou da ECPA (European Crop 

Protection Association), todos são regulamentados e tem por obrigação ficar dentro de 

limites aceitáveis para o consumo humano em nível de resíduos. Você tem que respeitar 

regras, um defensivo agrícola, assim como um remédio, vem com bula. Ele tem 

contraindicações, ele tem... Ele tem um período de reentrada, quando eu aplico um 

determinado inseticida no algodão ninguém pode reentrar naquela lavoura em um espaço, 

às vezes, de uma semana, porque ele ainda mantém o principio ativo e se você chegar em 

manga de camisa, você vai ter problemas. 
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 M. G. – Vai ter problemas. 

 

 E. D. – Então, você tem que respeitar algumas, o que nós chamamos de análise de 

risco. Vou tentar dar um exemplo e vou ser meio infanto-juvenil: “se eu trouxer um pitbull 

aqui é um tremendo de um risco que a gente seja atacado pelo pitbull. Se eu trouxer esse 

mesmo pitbul...” Ah, e o pitbull está aqui para nos defender, ele é uma segurança, não é 

para nos atacar, eu to fazendo o pitbull o meu veneno, o meu agroquímico, o meu 

agrotóxico, o que você queira. Se eu trouxer o pitbull em uma coleira, eu já diminuo um 

pouco do risco do pitbull. Ele fica sobre o meu controle e não mais sobre a vontade dele. Se 

eu trouxer o pitbull com a coleira e a focinheira, eu ainda tenho ele mais sobre meu 

controle. Finalmente, eu posso deixar o pitbull com a coleira, com a focinheira dentro de 

uma jaula aqui que ele continuará aqui, ele vai ameaçar quem for entrar e eu poderei 

manipulá-lo da forma mais correta desde que eu queira. E o pitbull continua ali. Ou seja, 

são mitigações e análises do risco do pitbull em minha defesa, em minha segurança. A 

mesma coisa com os defensivos, ou seja, quando eu faço a análise, por exemplo, de 

resíduo, você tem que fazer a análise e ver qual a ingestão de ar..., quantos quilos alguém 

como de pimentão por dia em média, e tudo isso tem no Codex Alimentarius25, porque 

ninguém come pimentão todo dia, o tempo todo. Então, você pode ter um resíduo que ele é 

altamente palatável, suportável, não agride, não acumula - evidentemente que você tem que 

ter toda a analise química e comprobatória disso para poder levar - e você, ao final, você 

divide por 100 para ter uma escala de proteção inimaginável. É a mesma coisa que um 

engenheiro com o seu CREA26 quando fala: “Eu vou subir um prédio”, ele faz um cálculo 

estrutural e multiplica por 100 para ter a certeza que 100 vezes mais ainda assim não fará 

mal. A indústria farmacêutica faz a mesma coisa e a indústria de defensivo, que não é mais 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Trata-se de uma coletânea de padrões reconhecidos internacionalmente, códigos de conduta, orientações e 
outras recomendações relativas a alimentos, produção de alimentos e segurança alimentar. Seus textos são 
desenvolvidos e mantidos pela Codex Alimentarius Comission, uma comissão estabelecida em 1963 pela 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) da Organização das Nações 
Unidas e a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Codex Alimentarius é reconhecido pela Organização 
Mundial do Comércio como um ponto de referência internacional para a solução de disputas sobre segurança 
alimentar e proteção do consumidor. 

26 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA). 
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do que a indústria farmacêutica em doses diferentes, porque os seres vivos são diferentes, 

faz a mesma coisa. Então, não é válido imaginar que: “Olha, espere aí, eu estou me 

contaminando”. Pode ser casualmente, que você tem um período de carência. Algumas 

coisas eu sou obrigado a dizer que o produtor é o culpado. Eu não quero satanizar o meu 

cliente, mas o “nego” lá em Atibaia, para vender moranguinho na beira da estrada no 

sábado e domingo, se ele pulverizou antes de ontem e o cara passa e quer comprar porque 

está bonitão, aquilo vai com a pulverização quando ele não devia poder levar no Ceasa27 no 

período de carência de uma semana. Porque ai, intrinsecamente, protege o moranguinho e 

não...  

 

 M. G. – Consumidor. 

 

 E. D. – E não contamina para o consumidor. Então, essas coisas são todas 

calculadas. Todos os produtos nossos passam pelo crivo da Agronomia e, por isso, levam 4 

ou 5 anos, é uma loucura. O problema é que a Argentina aprova mais rápido, os Estados 

Unidos aprovam mais rápido, a África do Sul mais rápido, a Austrália mais rápido, e eu 

fico aqui tendo que competir com eles, quando na Argentina já tem produtos melhores e 

menos tóxicos que no Brasil. Porque veio baixando..., na década de 60 para cá, a eficiência 

e a eficácia aumenta e a toxicidade diminui, ou seja, os produtos são, como diria os 

computadores, mais friendly ao meio ambiente e ao homem, tanto aplicador como 

consumidor. A história passa em 1930, o químico sueco que inventou o DDT28, esse cara 

ganhou o Prêmio Nobel da química, porque ele resolveu problemas do tipo: febre amarela, 

malaria, coisas desse tipo. Eu sou do tempo, não estou falando do século passado, eu sou do 

tempo que, no interior, em Porto Ferreira quando tinha piolho na escola se punha... BHC29 

na cabeça... Dava um cheirinho, dava até um barato. [risos] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Central de abastecimento (Ceasa). 

28  Sigla para Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT). Sintetizado pela primeira vez em 1874 por um químico 
alemão chamado Zeidler. No entanto, suas propriedades inseticidas foram descobertas em 1939 pelo químico 
suíço Paul Hermann Müller, que por essa descoberta, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina de 1948.  

29 Hexaclorociclohexano (BHC).	  Primeiro inseticida organoclorado a ser sintetizado em 1825 por Faraday. 
Entretanto, sua aplicação prática como biocida ocorreu apenas em 1947 no Egito, quando foi utilizado no 
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Lembra daquelas bombinhas de neocide, clec clec clec... 

 

 M. G. – A latinha? 

 

 E. D. – A latinha, pô. Aquilo é proibidíssimo hoje. E a gente cheirava, eu tomava 

água da mangueira e estou vivo. A idade média do brasileiro, eu não to dizendo que com 

isso eu estou provando a sanidade dos meus produtos, não é isso. Mas eu estou dizendo que 

a tecnologia embarcada na química foi melhorando de tal forma com que cada vez mais o 

produto vai fazer o seu papel e cada vez menos prejudicar o meio ambiente. Houveram, no 

passado, contaminações e coisas desse tipo? Seguramente houveram. Quando o Brasil foi 

combater a malária, se usou anidro clorado a dar com pau. Então, aparecia Aldrin30, mas 

quem usava era a própria Sucam31, é a própria ANVISA. É tão louco quanto isso, quer 

dizer, há uma relação de amor e ódio com esses produtos. Então, eu queria tranquilizar a 

você, a mim. Outra coisa é uma coisa muito estranha isso, outro dia eu vi o desespero da 

presidente da Associação Hortifruti Flores de Jarinu32, aqui em São Paulo, quando saiu 

aquela merda daquela estatística da ANVISA da contaminação, ela chorava porque virou 

nada, não é?! Ela teve 30 caminhões devolvidos do Ceasa. O que você faz com 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
combate de caramujos do gênero Planorbis e Bulinus, hospedeiros intermediários do Schistosoma, agente 
etiológico da esquistossomose. 	  

30 Inseticida sintético do grupo dos organoclorados. Muito utilizado como inseticida entre as décadas de 1950 
e 1970, principalmente nas culturas de algodão e milho, mas seu uso foi banido devido às altas persistências 
no ambiente e capacidade de bioacumulação. Esse defensivo faz parte da lista de poluentes orgânicos 
persistentes (POP) da Convenção de Estocolmo, um tratado internacional para garantir a eliminação segura 
desses poluentes e limitar sua produção e uso, do qual o Brasil é signatário. 

31 Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), criada em 1970 e subordinada à Secretaria de 
Saúde Pública (Decreto nº 66.623, de 22/5/1970). Neste período foram incorporadas à Sucam o Departamento 
Nacional de Endemias Rurais (Deneru); a Campanha de Erradicação da Malaria (CEM) - criada em 1958, 
com a finalidade de combater,controlar e erradicar a Malaria em todo o Território Nacional; e a Campanha de 
Erradicação da Varíola (CEV) criada em 1966. Em 1990 as atribuições, o acervo e os recursos orçamentários 
da Sucam foram transferidos para a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (Fsesp), que passou a 
denominar-se Fundação Nacional de Saúde (FNS) (Medida Provisória nº 151, de 15/3/1990).   

32 Referência à Mariliza Sarelli Soranz, Presidente da Associação Hortifrutiflores de Jarinu (Jarinu/SP).	  
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moranguinho que te devolvem, com pimentão, com cenoura, porque a ANVISA33 falou que 

estava irregular?! Você tem que jogar fora. Ela falava assim: “Olha, destruíram o meu 

sonho. Porque quando eu produzo, eu sonho em transformar aquilo no mercado em 

dinheiro para dar aos meus filhos o que vocês dão. E eu quero dizer a vocês que a primeira 

família que consome o que eu produzo é a minha. Eu não estaria envenenando os meus 

filhos. Isso é louco”. E o testemunhar dela era candente, essa mulher foi para Brasília, foi 

um escândalo dentro do Ministério. Chegou a ser emocionante o testemunhal dela. Ou seja, 

passa por isso também: “Não, todo mundo aqui é tão venal, estão querendo envenenar”. 

Longe disso. Nós da indústria, talvez, devêssemos ter mais cuidado, e eu vou dizer a você 

que nós vamos, progressivamente, caminhar para isso. Seja na automação, seja na eventual 

proibição, se tira produtos muito fortes, mas você não pode eliminá-los. Por exemplo, o 

DDT está proibido no mundo todo, nos Estado Unidos vírgula, exceto em casos de que eles 

precisam sanear publicamente os metrôs, as áreas subterrâneas, os esgotos e tudo mais. Ou 

seja, é uma relação que, quando você tem um problema de saúde pública, muitas vezes, 

você precisa voltar a usar produtos extremamente mais agressivos, mas eles estão ficando 

profundamente melhores e mais adaptados a isso. Não está resolvido, mas tem melhorado. 

 

 M. G. – Mas existe uma ação da associação nesse sentido de...? 

 

 E. D. – A gente acompanha isso, e as empresas associadas. Nós não fazemos, 

porque nós não temos produto. Eu não me envolvo com produto... 

 

 M. G. – Sim, mas no sentido de... 

 

 E. D. – Sim, de promover isso... 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33  Referência à pesquisa do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da 
Anvisa, divulgada em dezembro de 2010, realizada em colaboração Departamento de Saúde Coletiva 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O trabalho, que teve ampla divulgação pela mídia, apresentava 
resultados de análises em 2488 amostras de diversos produtos da hortifruticultura para variados ingredientes 
ativos que compõem os agrotóxicos. Do total das amostras analisadas, segundo a ANVISA, 28%, ou seja, 694 
apresentaram-se insatisfatórias, sendo o pimentão o principal alimento com maior índice de amostras 
insatisfatórias, perto de 91%. 
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 M. G. – De fornecer certo convencimento dos associados, das empresas... 

 

 E. D. – E tem uma coisa ai meio complicada que eu preciso explicar, porque senão 

vão ficar confusos. Cada vez mais a biotecnologia está colocando dentro do gen repelentes 

a insetos. Então, o grande ataque no milho do Brasil e do mundo era a lagarta do cartucho, 

quando você abria o milho... A espiga do milho você olhava ela estava comida, porque lá 

dentro uma mosca tinha pousado uma larva, e virou a lagarta do cartucho. Muito bem, hoje 

em dia o que eles chamam de milho BT, que foram milhos aprovados com modificações 

genéticas, assim como teve a soja RR. O milho está, na sua semente, ele tem dentro um 

repelente, a lagarta não prospera, a lagarta não chega no milho, a mosca não chega no 

milho. O que acontece? Eu estou usando menos inseticida para mim, que antigamente eu 

usava mais fortemente. Então existe, a biotecnologia está ajudando a mitigar esse receio, 

não estou dizendo que vai ser resolvido, que nós vamos criar sementes poderosas que não 

vão ser atacadas por nada; porque você sempre resolve uma parte, mas você não resolve 

tudo. Outra coisa, da mesma forma com que o ser humano, se você para qualquer 

“cortinho” resolver tomar antibiótico, o dia que você precisar de antibiótico você está na 

mata. Ou você tem que mudar o princípio ativo do antibiótico... As plantas são idênticas, os 

animais ou os insetos são idênticos. Hoje existem ervas daninhas que resistem a produtos 

que nós usamos há 10 anos. Você tem que mudar o princípio ativo. Hoje tem insetos que 

você controlava com um produto que não... Hoje você tem que misturar dois produtos para 

poder controlar. O animal mais esperto, a peste mais esperta, são os ratos, os roedores. Os 

ratos, se você colocar..., a ratoeira é mórbida porque o rato morre e fica ali, a colônia vê não 

chega mais e não toca mais em nenhuma ratoeira... Eles tem o que eles chamam de skill, 

eles transmitem rapidamente isso. Se o veneno para rato, que é um raticida, o rato comer e 

cai morto do lado, ninguém mais come o veneno, nem aquele e nem outros que 

encontrarem. Mas, se ele uma semana depois tiver um problema que não correlaciona com 

aquilo que, normalmente, são hemorragias, que acontece com as ratas por causa da 

menstruação... Ela se esvai em sangue, são os raticidas que funcionam de dose múltipla. Ele 

não pode comer dose única e cai morto, ele tem que ir comendo e morrer longe que ai os 

outros não notam e vão morrendo também; 10% do norte da África dos grãos, são comidos 
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por ratos depois da colheita. Você pode escolher: ou o homem ou o rato, quem vai comer. É 

louco. Eu estou colocando isso, eu falo, na dramática para pode impressionar a câmera de 

televisão, mas na realidade, depois que você colhe, há uma perda e um desperdício brutal. 

Eu posso falar para você horas sobre a importância da agronomia, dos insumos para 

produzir mais alimento, e posso condenar a minha sociedade urbana e a minha família pelo 

desperdício. Nós levamos um senhor da África numa churrascaria rodízio. Ele ficou 

revoltado com um negócio que você já deve ter presenciado lá no Porcão34, no Rio, ou em 

qualquer lugar, que eles põem o pratinho do cemitério; o cemitério é assim: tem um pouco 

de gordura, a não esse aqui está mal passado... 

 

 M. G. – Esfriou, não é? 

 

 E. D. -  Isso, isso. Esfriou não é, esse aqui está muito apimentado... Quando acabou 

ele falou: “Muito obrigado, vocês foram muito gentis. Eu estou horrorizado com o 

desperdício da carne no Brasil. Isso que você chamou de cemitério alimentaria a minha 

família durante mais de uma semana na Nigéria. Tão simples quanto isso”. Eu me senti 

envergonhado. O desperdício urbano de alimentos é brutal, os lixos domésticos brasileiros 

são vergonhosos na área orgânica de alimentos. Eu não estou falando de plástico, não estou 

entrando em ouras searas. Enfim, eu estou respondendo parcialmente, mas com alguns 

outros exemplos. 

 

 M. G. – Doutor Eduardo, como é que vocês veem o controle biológico de pragas? 

 

 E. D. – Ele é efetivo... 

 

 M. G. – Tem até usinas que usam isso aqui também... 

 

 E. D. – Tem, tem... Todas as informações... Vejamos, eu sou contra orgânico, por 

exemplo, se você tiver adubação orgânica... Aliás, o plantio direto não é outra coisa a não 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Referência à tradicional Churrascaria Porcão no Rio de Janeiro. 
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ser criar massa orgânica, integração. A lavoura pecuária é um exemplo de aumentar a 

massa orgânica. Os biodefensivos, chamados de biodefensivos, eles tem um problema de 

tudo o que é bio, tudo o que tem a palavra vida. Eles têm uma vida útil e, às vezes, você 

perde o produto na prateleira. Ele tem uma vida útil menor. A química nada mais é do que 

sintetizar em laboratório e inorganicamente aquilo que funciona na vida orgânica. Os 

chineses, quando plantavam horta, em volta da horta plantavam hortênsias e você vai aqui a 

Niterói, você vê isso ou piretros, ou margaridas... Surge daí o termo piretróide35. Os 

piretróides, que são os nossos inseticidas, são as sínteses em laboratório deste repelente 

natural que tem na margarida, nas hortênsias e nos piretros, de os insetos não chegam à sua 

horta se você tiver um piretro por perto, ou chegam em menor volume. É um repelente. Eu 

coloco isso só para dar um exemplo de como as coisas vão evoluindo tecnicamente. Existe 

espaço para o bio, as indústrias que eu represento tem biodefensivos, assim como existem 

fertilizantes orgânicos, tem inoculantes, tem líquidos, tem... a vinhaça é potássio puro, mas 

eles têm um problema de validade e de logística econômica para mim levar daqui até Mato 

Grosso. Tem coisas que a dificuldade de infraestrutura. O Brasil é muito grande, é muito 

fácil resolver problemas na Argentina, porque qualquer lugar que eu produzir na Argentina 

eu estou naquilo que eles chamam de isofrete a 350 km do porto de Baía Blanca36. Aqui no 

Brasil, o cara planta quase na Venezuela, lá em Rondonópolis, e quer sair por Paranaguá. O 

crime não comporta, e ai o Brasil... Isso é uma vergonha nacional e eu não falo mais sobre 

isso. Não cabe essa associação falar. Eu não sei mais o que fazer, mas há 10/20 anos a 

gente fala em infraestrutura e logística. Não acompanhou, ficou para trás. O Brasil joga 3,9 

bilhões de dólares todo ano no mar por causa de portos, ferrovia... Nós armazenamos soja 

sobre rodas, tem 62 navios na Barra hoje, em Paranaguá, para descarregar fertilizante e 

levar soja. Isso é louco, se alguém fizesse uma análise falaria: “risca esse país, esses caras 

estão loucos. Pagam 20 dólares por tonelada de demuras de navio”. O maior porto da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Composto químico sintético similar às substâncias naturais piretrinas produzidas pelas flores do "filo" 
(Pyrethrum). São amplamente utilizados em produtos comerciais como inseticidas domésticos e repelentes 
para insetos. 	  

36 Trata-se de uma cidade da Argentina, na província de Buenos Aires, distante 650 km da Capital Federal. 
Foi fundada em 11 de abril de 1828. O nome Bahia Blanca tem origem da brancura dos salitres costeiros. É a 
cidade urbana mais importante do sul argentino e abriga um importante complexo portuário. 
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América Latina, que você conhece, é o Porto de Santos, é hoje o 43º no ranking de 

eficiência internacional. Então, o Brasil que pretende ser, não porque quer, não é só por 

uma questão de vocação, mas por destino, o celeiro do mundo - e vai ser até 2050, está 

fadado a ser o grande produtor de alimentos - não tem infraestrutura condizente com isso. 

Ah, tem o PAC137, PAC 2, PAC 3, tem o PAC logístico. Nós temos dois portos que são, 

curiosamente, os dois da Vale – Itaqui, no Maranhão e Tubarão (ES) que tem calado38– em 

Santos só entra com navio panamá, isso é uma vergonha. Outro predicado, eu vou voltar lá 

ao currículo. Eu, por iniciativa própria - não foi nem a ANDA, nem a ANDEF, nem a 

Norton -, eu por iniciativa própria visitei pessoalmente os Brics. Claro, que eu conheço o 

Brasil fartamente, vendedor de adubo conhece cada buraco desse país. Eu fui à Rússia, eu 

fui à Índia e eu fui a China, e eu sei o que é você chegar em Beijim e ver às 6 da manhã, 

aquilo brota que nem formiga saindo de formigueiro, o que é ter 1.350.000 de habitantes. 

Quando você vai a Índia é mais impressionante ainda, porque ai a pobreza é extrema, é 

como se eu parasse com meu avião do lado da favela da Rocinha, a diferença é que lá não 

há nenhum receio, a religião mimetiza e mascara qualquer problema de pobreza. Agora ai 

você olha e fala: “Meu Deus, eu tenho que produzir comida”. Na China e na Índia isso é 

absolutamente evidente. A China é hoje 1/3 da produção de fertilizantes do mundo, 1/3 de 

consumo de fertilizantes do mundo e 1/3 da importação. Por quê? Porque segurança 

alimentar, eles não podem deixar de alimentar. E o Brasil está nesse jogo e nós fazemos 

parte disso. Então, essa é uma coisa, uma experiência, também, interessante, é uma 

experiência que me deu força em lutar profissionalmente pelo o que eu luto, você 

entendeu? A Rússia, eu volto a insistir, o grande problema lá é, além do clima, os russos... 

E o clima faz com que todos sejam alcoólatras. [risos]. Nunca vi um consumo exacerbado 

de vodka igual, é diuturno. Assim como eu nunca vi uma falta de ritmo, por questões 

financeiras, de comida na Índia. Na Índia se come todo o tempo, todo o dia, o tempo todo 

na rua, porque não tem hora definida: “Olha, agora queridos, vamos almoçar”, para e vai 

almoçar, “agora, vamos jantar”. Não, é quando junta dinheiro que você come. Então, é um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).	  

38 Espaço ocupado pelo navio dentro da água.	  
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por lance e um por sorteio. Aquilo vai indo que é uma loucura. E ai você percebe, um 

pouco, essa diferença. Eu desvirtue você fez uma pergunta e eu fugi do... 

 

 M. G. – Não, eu tinha perguntado sobre os controles biológicos... 

 

 E. D. – Isso. Mas existe esse mercado, mas ele é muito pequeno. Assim como o 

orgânico. O grande país que usa orgânicos é a Áustria, 12% da agricultura é orgânica. Você 

não vai alimentar a China e a Índia com orgânico. A equação não fecha, esquece 

defensivo... Em adubo não fecha. Se eu quiser usar nitrogênio do esterco, fósforo de farinha 

de osso e potássio de cinza de qualquer cultura, eu preciso de três planetas como a Terra 

para chegar perto do nitrogênio. Então, não fecha a equação. É simples, eu vou explicar. Se 

eu planto milho e ele come nutriente, porque a criança precisa comer, vai para a espiga eu 

colho essa espiga e tiro ela daqui, se eu quiser produzir milho de novo eu tenho que repor a 

comida que eu exportei, que eu tirei. Ou você dá de novo comida na boca da criança, ou ela 

morre de fome. E ai não há esterco no mundo para cobrir, a não ser que: “ah, está bom, 

vamos fazer agora agricultura orgânica”. Prepara. Nós vamos desmatar a Amazônia, tudo o 

que tiver no mundo e nós não vamos conseguir fazer a quantidade de comida que a gente 

faz hoje. Hoje, o campeonato é, segundo a FAO39, segundo a ONU, toneladas por 

hectare/ano. Daí, o Brasil ser campeão. Porque no mesmo hectare, dentro do ano, eu faço 

duas, irrigada eu faço três safras. A Rússia faz uma. O Canadá faz uma, muito mais 

produtiva do que nós, muito mais tecnologia embarcada, uma dose de adubo muito maior 

que a nossa, um cuidado fitossanitário no Japão 10 vezes maior que a nossa. Se eu falar um 

país que usa abusivamente defensivo, arroz no Japão 10 vezes o que nós usamos aqui. É 

que o Brasil Deus ajudou numa série de coisas, é o gado mais espaçoso do mundo... Nós 

podemos dobrar a produção agrícola só confinando um pouco do gado no Brasil. 

 

 M. G. – Deixa eu te fazer uma pergunta. 

 

 E. D. – Sim. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Food	  and	  Agriculture	  Organization	  (FAO)	  da	  Organização	  das	  Nações	  Unidas	  (ONU).	  
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 M. G. – Com essa característica nossa de estar indo cada vez mais para o mercado 

internacional, nos tornamos grandes exportadores de commodities, ao mesmo tempo, o 

mercado internacional impõe normas muito rígidas, tanto no consumo da carne quanto no 

consumo dos produtos agrícolas também. Isso significa, também, o controle do... 

 

 E. D. – Claro, fitossanitário, de tudo isso... 

 

 M. G. – Da química que é colocada no solo também... 

 

 E. D. – Claro, claro... 

 

 M. G. – Como é que a gente faz essa...? 

 

 E. D. – Quer dizer, na verdade, as empresas que estão aqui, estão lá também. Isso é 

um padrão internacional. A única variável nova que eu posso te dizer e que eu fiquei 

bastante bem impressionado na Rio+20, é que hoje o agronegócio brasileiro, com exceção, 

talvez, da soja, do complexo soja que nós embarcamos porrilhões de navios de farelo de 

soja... Na realidade, a nossa soja vai alimentar... A China não vem aqui comprar porque 

gosta do Brasil, o fator limitante da China é a água e o Brasil o que tem em abundancia é 

água... O país que tem o percentual maior de água doce no mundo. Muito bem... 

 

 M. G. – Além de terra, não é? 

 

 E. D. – Além de terra... 

 

 M. G. – [Inaudível 35:33] 

 

 E. D. – Não, mas nós temos terra-homem-capital e eles tem terra-homem-capital. O 

que ele não tem é água.  
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 M. G. – Não têm água... 

 

 E. D. – Então, quando ele leva proteína de soja, ele está levando água embarcada 

em soja. Mas, enfim, a água que nós temos e eles não têm. Mas, voltar à base da essência 

do teu questionamento, então, veja 70% da agricultura brasileira está sendo, sobretudo na 

área animal, está sendo consumo interno... O Brasil voltou a comer. A distribuição de renda 

no Brasil, e eu posso atribuir até ao grande [Inaudível 36:06] 

  

 M. G. – Bolsa família40 [risos]. 

 

 E. D.  – A Bolsa família, o que quer que seja, uma boa distribuição de renda, além 

do crescimento populacional, está havendo mais busca de proteína animal. Corta o filme. É 

isso o que preocupa e porque o Brasil vai ter que produzir cada vez mais, porque para eu 

fazer 1 kg de frango eu preciso de 2 kg de milho/complexo soja, para fazer 1 kg de porco eu 

preciso de 4 kg de farelo de soja ou milho, para fazer 1 kg de boi, 7 kg... Então, e ai eu vou 

vim com uma coisa politicamente incorreta, me perdoem aqueles que estão me ouvindo ou 

assistindo, pobre adora carne e se não fosse verdade nos planos Cruzado, plano Bresser41, 

plano isso, plano aquilo a primeira coisa que desaparecia era a carne no açougue. Porque é 

só ir à laje, vai na laje, vê a picanha, vê o que você faz de churrasco no fim de semana. É 

típico, inerente. E no Japão acontece a mesma coisa, na Índia com menor incidência porque 

70% do país é vegetariano, mas está bandeando para o frango e, incrivelmente, o mercado 

interno hoje é um grande sustentáculo da agricultura brasileira, tirando, então, o complexo 

soja, algumas vezes o algodão que às vezes o brasileiro prefere o sintético em detrimento 

do algodão que a Europa e o clima temperado preferem, eu diria a você o seguinte: eu vejo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. Reorganizado em 2003, durante o Governo Lula, o 
programa integrou e unificou ao Programa Fome Zero (2003) os programas implementados no Governo FHC, 
idealizados pela então primeira-dama D. Ruth Cardoso. 

41	  Plano econômico brasileiro lançado em 16 de junho de 1987 através dos Decretos-Lei 2335/87[1], 2336/87 
e 2337/87, pelo então Ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira. O plano Bresser seguiu ao plano 
Cruzado, que havia fracassado na tentativa de controle da inflação. 
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esse padrão internacional, nós temos que evoluir, nós temos que... Essa história, eu fui do 

tempo que o cara comprava vacina e enterrava para não aplicar no gado. Acabou essa 

brincadeira. E o Brasil foi ficando grande nesse negócio, sobretudo, na fitos sanidade do 

animal. Ah, como é que foi ficando grande? O JBS42 ou o BNDES43, quem você queira, foi 

entrando no mercado argentino, compraram frigoríficos na América, estão no mundo todo. 

Falam: “Ah, o senhor não quer carne brasileira? Pois não, eu vou embarcar da Argentina. 

Ah, o senhor não quer carne... eu tenho americana. Eu comprei a Armor. Lembra da Swift, 

aquela da tua mãe?”. “Pois é, eu tenho, eu sou dono”. O Brasil foi... E ai, começa a surgir 

aberrações, porque o Brasil também é louco para fazer um bypass. Você faz uma barreira 

alfandegária e ele arruma uma forma de transgredir. Exemplo, quando barraram os navios 

de suco de laranja, tinha navios brasileiros, mas tinha navios canadenses. Você conhece 

algum grande laranjal no Canadá? Não, era navio brasileiro que trocou nota e estava 

entrando pelo Canadá, porque lá eles não põem tributo...  

 

 M. G. – Para burlar... 

 

 E. D. – E no Brasil nós pagamos 450 dólares por tonelada. Então, esse negócio de 

barreira não tarifária também é um jogo que nós temos que aprender a jogar. Nós temos que 

melhorar a qualidade da nossa produção. Essa é a grande consequência. Mas nós temos que 

ficar atentos, porque para proteger do ataque daquilo que eles chamaram dos chineses do 

agronegócio, eles estão criando barreiras ao Brasil. Nós temos que saber, não só contorná-

las, mas como jogar dentro das regras do jogo. E o Brasil tem um bom trade nessas coisas, 

nós estamos ficando mais adultos, o comportamento da população brasileira melhorou, em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Teve início com uma planta de abate criada, em 1953, por José Batista Sobrinho (JBS) em Anápolis (GO). 
Atualmente o grupo, denominado JBS-Friboi, é considerado o maior do mundo em volume de processamento 
de proteína animal.  

43 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Criado em 1952, é hoje um dos 
principais instrumentos de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em todos os 
segmentos da economia. O apoio do BNDES se dá por meio de financiamentos a projetos de investimentos, 
aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Além disso, o Banco atua no fortalecimento da 
estrutura de capital das empresas privadas e destina financiamentos não reembolsáveis a projetos que 
contribuam para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. 
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geral. Vai ao exterior, até porque nós não íamos e agora vamos. Então, nós não somos mais 

índios, nós não fazemos batucada na 5ª Avenida... Fazíamos. E hoje, o Brasil tem uma 

visibilidade melhor. Ah, qual foi o grande impacto disso? Não, a agricultura nós estamos 

falando porque eu estou nisso. O grande impacto para mim tem a ver o dia que nós 

conseguimos implantar uma moeda que era uma única medida para todo mundo, 1994, um 

metro valia um metro, ou seja, 100 centímetros; uma hora era 60 minutos, porque 

antigamente, assim, podia ser 58, podia ser 75. Eu vivi nove moedas, sendo que uma delas 

era o indexador, a URV44, você viveu a URV também, você não é tão novo assim. Então, 

quando você olha a história monetária brasileira, nós éramos uns loucos e não sabíamos. Na 

hora que você para de indexar a economia e tem uma métrica normal, dá pra competir. 

Claro que agora nós estamos num dilema, entramos num triângulo que é quase uma sinuca 

de bico, quem é da Fundação Getúlio Vargas sabe do que eu to falando: câmbio, juros e 

inflação. Você vai ter que equilibrar esse negócio, porque quando um desanda o outro 

desanda. Nós estamos caindo com o juros, o dólar começou a subir, por quê? Ah! Porque 

temos que..., eu odiava quando nas reuniões das associações falavam: “nós temos que fazer 

uma moção contra o dólar porque o dólar...” O dólar é a consequência, a causa era o juro 

campeão do mundo. Se você continuasse pagando o juro que se pagava no Brasil, as 

velhinhas da Suíça traziam o seu dinheiro para o Brasil e em um ano eles faziam o que 

levava seis meses para fazer em Zurique, ou em Genebra. Ela vai fazer o que, a velinha que 

eu chamo é Annette (41:13 dúvida) traz dinheiro para cá, e encharca de moeda, não ela, o 

Deep Morgan, o Marion Lynch, ou quem quer que seja, vem aqui... Cupom cambial, eu não 

estou falando que eles vão jogar na bolsa, que eles vão tomar risco; ninguém quer, o Brasil 

é legal para carnaval, o Brasil é legal para agronegócio, mas eles vinham aqui compravam 

cupom cambial e saíam um ano depois. Po! Faziam aqui, eles lá tem juro negativo, juro é 

zero! Então, é o que os economistas chamam de nexo causal, quer dizer, na realidade o 

câmbio estava como estava porque o juro era o mais alto do mundo, agora nós vínhamos 

caindo, o cambio vai ao lado contrário. Você não sabe a felicidade que estava em 

Primavera do Leste, por causa do clima americano. A soja tava 15 dólares e 50 centavos, 

um bucho, quando a média histórica era sete e o dólar valia 2,06; quando eu sai já tava 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 44 Unidade Real de Valor. 	  
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2,01. Os caras estão rindo de desastre; eles querem discutir a safra de 2013/2014. Está tudo 

comprado, tudo vendido, vai ter um tremendo problema logístico, porque vai ter que escoar 

essa safra... Mas é um espetáculo...  

 

 M. G. – Deixa, eu queria fazer duas perguntas mais, está chegando a nossa hora. 

 

 E. D. – Acho que estou na reta final. 

 

 M. G. – Pois é. Uma é, eu esqueci novamente em outra entrevista, o senhor é 

casado, tem filhos? 

 

 E. D. – Sou casado, tenho 3 filhos, ninguém seguiu a minha carreira.  

 

 M. G. – Não?! 

 

 E. D. – Mas, todos foram impregnados do contato com mercado internacional. 

 

 M. G. – E sua esposa, o que ela é? 

 

 E. D. – Minha esposa é médica. 

 

 M. G. – Ela é médica. O nome dela completo. 

 

 E. D. – Silvia Daher45. Ela é pesquisadora, ela teve durante algum tempo, ela fez 

imunologia, como especialidade, e ela foi profissional de alergia e imunologia. 

 

 M. G. – Ela não sabe dos riscos dos defensivos, não? [risos] 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Professora Adjunta do Departamento de Obstetricia da Universidade Federal de São Paulo e Coordenadora 
Adjunta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unifesp. 



Transcrição                                                                                           

	  

	   45	  

 E. D. – Ela não gosta muito de mim, ela me acha contaminante. Não, não é isso, 

efetivamente ela acabou abandonando a vida prática, ela fechou o consultório, e hoje ela é 

professora, tem doutorado, Pós-doc, e ela se especializou em imunologia da reprodução, ou 

seja... 

 

 M. G. – É professora aonde? 

 

 E. D. – Professora na Universidade Federal de São Paulo, que aqui a gente chama 

Escola Paulista de Medicina, que é a antiga Escola Paulista de Medicina.  E ela é de um 

seleto grupo que estuda imunologia da reprodução. É um trabalho maravilhoso, do ponto de 

vista de subsídios para se desenvolver problemas como aborto repetitivo, há processos 

alérgicos dentro imunologia, sobretudo, da área de reprodução. Curiosamente, então... E ela 

é uma grande companheira do exterior, ela obrigatoriamente vai uma vez por semestre para, 

um semestre para Europa e um semestre para os Estados Unidos, dai também eu ser muitas 

vezes Valet [inaudível 44:09]. Eu fui à Rússia com ela, a reboque dela. E os meus filhos, o 

mais velho, quando escolheu fazer sociologia e política, eu fiquei desesperado, achei que ia 

ter que sustentá-lo, paguei com a língua. Hoje ele trabalha, já há mais de nove anos, na 

Suíça, mora em Genebra, aonde eu vou constantemente, infelizmente, porque é um lugar 

sem graça. Mas, ele trabalha na ONU, ele trabalha com..., curiosamente, nós estamos em 

lados semelhantes, ele trabalha com extrema pobreza e com violência contra criança. 

 

 M. G. – O nome dele? 

 

 E. D. – É Marcelo Daher46. Ele está profundamente ligado, ele fez esse trabalho no 

Brasil, no grupo da USP, junto com o ex-ministro dos Direitos Humanos Paulo Sérgio 

Pinheiro47, que hoje é da...  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Especialista em direitos humanos do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU (Genebra).	  

47 Atua também como expert independente do secretário-geral da ONU para a violência contra a criança.  
Exerceu o cargo de relator especial para a situação dos direitos humanos de Myanmar. Em 2011, foi nomeado 
Coordenador (Chairman) da Comissão Internacional de Inquérito para a Síria. Foi escolhido (2012), pela 
Presidente Dilma Rousseff, para ser um dos sete integrantes da Comissão Nacional da Verdade. Publicou em 
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 M. G. – Comissão da Verdade. 

 

 E. D. – Da Comissão da Verdade, que é padrinho da minha neta. Ele estendeu esse 

trabalho do Brasil, de São Paulo para o Brasil, do Brasil para as Américas; trabalhou na 

OEA e lá ele foi capturado e foi para a ONU. Então, é motivo de orgulho, é uma coisa..., 

fala cinco línguas; porque no fundo é mais diplomático do que efetivamente acadêmico. 

Mas, é um trabalho prático que me põe medo. Ele vive em regiões de fome no mundo: 

Eritréia, Etiópia, Darfur, no Sudão; quando eu vejo as fotos me dá mais força para produzir 

alimentos. Meu segundo filho48, empurrado por mim, acabou se envolvendo também com 

assunto de línguas, ele é hoje gerente de produto de uma grande empresa de intercâmbios, 

desta E.F49.,que faz esses intercâmbios de estudantes... 

 

 M. G. – Estudantes... 

 

 E. D. – No Brasil e tal, que não é exatamente turismo... 

 

 M. G. – Sei. 

 

 E. D. – Mas, são programas de línguas de embarcados dentro de empresas onde... E 

o terceiro50 por um desvio, eu não consegui convencê-lo e ele fez medicina... 

 

 M. G. – É...da mãe. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2006 o Relatório Mundial sobre Violência contra a Criança. Foi secretário de Estado dos Direitos Humanos 
do governo FHC.  

48 Frederico Daher (1979). 

49 Education First (EF). 

50 Gustavo Daher (1982).	  
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 E. D. – Ele seguiu a carreira da mãe. Mas, ele fez endocrinologia, já é formado, 

especialista e eu sou a cobaia da vez, quer dizer ele experimenta tudo comigo. 

 

 M. G. – E o senhor tem irmãos? 

 

 E. D. – Tenho um irmão51 que trabalha no mercado internacional de metais não 

ferrosos. Com muita conexão com a China. Uma das raras pessoas que também fala, ele 

com mais facilidade do que eu, ele fala várias línguas, fala mandarim e escreve mandarim. 

 

 M. G. – É mais velho ou mais novo que o senhor? 

 

 E. D. – Mais velho que eu dois anos e meio. E está nesse mercado de trade in há 

muito tempo ligado primeiro a Cotia, a Sílex, hoje Otia, mas ficou muitos anos no exterior. 

O que acaba propiciando viu esse link, hoje o Brasil faz mais isso, antigamente a gente 

morria de medo de sair hoje qualquer pessoa sai e deve sair e isso está melhorando, 

globalizando, não é, o Brasil. Eu acho que é isso... De novo eu to colocando isso porque eu 

falei que um dos predicados é línguas. Não sei se respondi a sua pergunta. 

 

 M. G. – O senhor está com seu horário também. Enfim, eu tinha outras perguntas, 

mas a gente pode... 

 

 E. D. – Se quiser mais uma pergunta faça e eu saio correndo... 

 

 M. G. – Na verdade, eu não sei se vai fazer com que o senhor perca muito tempo... 

 

 E. D. – Fale. 

 

 M. G. – Que tem a ver com o desenvolvimento de pesquisa na área de defensivos. 

Que o senhor falou... 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Nelson Merched Daher Filho (1947).	  
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 E. D. – Na área de defensivos... 

 

 M. G. – É que... 

 

 E. D. – Ela acontece... 

 

 M. G. – O senhor falou que as empresas que teriam... 

 

 E. D. – Estão muito mais indo para a biotecnologia.... 

 

 M. G. – Investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Mas, quando se investe 

pesquisa aqui dentro... 

 

 E. D. – Lá fora... 

 

 M. G. – Lá fora.... 

 

 E. D. – Lá fora, aqui no Brasil, e você pode ter a oportunidade de contatar o 

Sindag52, a Aenda53 e Abifina54. Eu estou com os puros de origem. Na agronomia tem os 

P.O´s, os puros de origem, e os P.C´s, puros por cruza. Eu estou falando de 83% do 

mercado está dentro da ANDEF, que são as grandes, as catorze. Sendo que das catorze, sete 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (Sindag) foi criado em 15 de maio de 
1941, para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da Indústria de Defensivos Agrícolas. 
Atualmente congrega 44 empresas e as representa junto a órgãos de governo e comércio exterior, poderes 
públicos, entidades de classe e associações rurais - entre outros segmentos da sociedade. 

53 Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas (Aenda). Criada em 1986 por um grupo de 
empresários para ajudá-los a tratar do registro dos seus produtos junto ao Ministério da Agricultura e ser a voz 
de reivindicações nas áreas de política industrial e econômica. 

54 Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina) criada 
em 1986 é a entidade de classe que representa o complexo industrial da química fina e suas especialidades no 
Brasil.	  
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são as maiores empresas multinacionais. Essas empresas têm um forte investimento em 

pesquisa de desenvolvimento de novas moléculas. Para você chegar a uma nova molécula 

comercial no mundo hoje, você leva 9 a 10 anos. Você tentativamente trabalha - porque é 

meio alquimia - com 150 mil moléculas em banco de dados, em misturas, em composições, 

em reações químicas e você gasta rufflies, em média, 250 milhões - 256 milhões de dólares, 

isso eu estou dando dados da [inaudível 48:42] que é uma consultoria na área de química 

para defensivos agrícolas. Cada vez mais raro, então, trazer novas moléculas, porque 

começa muito rápido, mas você cresce a taxas decrescentes. As empresas, a partir da 

década de 70, foram se envolvendo por causa deste efeito das nocividades, das possíveis 

agressões ao meio ambiente e tudo mais, foram se envolvendo com genética, com semente, 

com biotecnologia, e você tem um marco que foi a soja da Monsanto da Roundup Ready55. 

E aí, vem o glifosato, que é a grande molécula que revolucionou a produção de soja, 

sobretudo, no Brasil, mas também no mundo. E aí, as empresas rapidamente se posicionam 

em cima dos mercados de sementes e se transformam em empresas de biotecnologia. Hoje, 

não uma nova molécula, mas um novo evento, como eles chamam em biotecnologia, 

criaram uma nova semente de algodão resistente à seca ou criaram uma nova semente de 

milho resistente àquela praga ou a esta praga. Leva menos tempo, ruffle entre 5 a 7 anos, e 

custa 150 a 156 milhões de dólares. Logo, você vê uma mudança de foco, não é que está se 

abandonando, ok? Nós vamos usar de química sempre, mas você tem mais foco hoje em 

biotecnologia. Se fertilizantes não teve e não terá, a curto prazo, eu não vejo, um salto 

tecnológico, a indústria de defensivo está tendo com esse casamento com biotecnologia, ou 

seja, eu te vendo uma semente e um produto que acoplados te defendem de todas as pragas 

e doenças que podem vulneravelmente atacar aquela cultura. É uma mudança de foco, mas 

é, ao mesmo tempo, um salto tecnológico. Para encerrar, eu não acho que quando veio a 

indústria de televisão, embora preconizasse, falava: “vai acabar o cinema, vai acabar o 

rádio”, não. Cada um acha o seu espaço e haverá um nicho para algumas coisas que o rádio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Trata-se de um tipo de semente de soja desenvolvida pela Monsanto na década de 80. Ela possui uma 
característica que a torna tolerante a herbicida à base de glifosato, usado para dessecação pré e pós-plantio, 
conhecido por sua eficiência em eliminar qualquer tipo de planta daninha. Essa tolerância faz com que o 
agricultor possa aplicar apenas esse herbicida sobre a soja, reduzindo assim seus custos de produção e o 
número de aplicações.	  
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é melhor, que outras o cinema é muito mais divertido, senão não teríamos o Oscar, e 

finalmente a televisão que é o cotidiano; você liga, paga e hoje em dia a televisão está ainda 

sofrendo mutações. A mesma coisa acontece no agronegócio, sobretudo na indústria de 

insumos, mais particularmente na nossa. Há uma complementaridade e um salto muito 

grande na indústria de defensivo com as suas moléculas químicas, mais em herbicidas do 

que talvez em inseticidas. No caso brasileiro fortemente em fungicida; que essa é uma outra 

coisa que não suporto, vem nego da Globo e fala: “mas porque que vocês gastam mais que 

os Estados Unidos?” Eu falo: “bonitão, aqui tem ferrugem asiática, lá não tem”. Só no ano 

passado de fungicida, nós vendemos 2.3 bilhões de dólares, que eu adoraria que o Canadá 

tivesse tido, que a Argentina tivesse tido, que os Estados Unidos... mas eles não tem. Eu 

não vou levar lá a ferrugem para inocular neles, eu seria preso. Mas, na realidade, é uma 

praga tropical, é uma praga que nos afeta, dá para perceber. Então, esse salto tecnológico... 

Claro que o ideal será achar uma molécula fantástica que resolva tudo e que você possa 

bebê-la, mas não é assim, ela pode ter um funcionamento... O nome “cida”, o sufixo -cida, 

pressupõe matar alguma coisa, de novo vou repetir, na indústria química o que faz o veneno 

é a dose. O principio ativo do Tylenol que você toma para a sua dor de cabeça, duas drágeas 

funciona perfeita, se eu disser para você que o principio ativo de herbicida é o mesmo de 

Tylenol você não vai acreditar. Eu mato a erva daninha com Tylenol, só que numa dose de 

220 cápsulas de Tylenol para matar a tiririca ou alguma praga. É estranho isso, mas as 

pessoas não percebem isso. Está bom? 

 

 M. G. – Tá bom. Muito obrigado... 

 

 E. D. – Imagina! A hora que vocês quiserem, pena que vocês vêm de longe, aquela 

vez, o aeroporto fechou, não foi? 

 

 M. G. – O Santos Dummont fechou por causa da neblina. Nessa época tem muita 

neblina no Santos Dummont... 

 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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