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Campos Novos/SC 
Representantes de empresas parceiras da ADM do Brasil Ltda e agricultores de toda a região estiveram 
participando ontem (02), na Associação Atlética Copercampos (Aacc), de duas palestras direcionadas ao 
conhecimento. 
 
Com os temas: “Inovações tecnológicas para cultura de soja” com o Engenheiro Agrônomo, professor da 
ESALQ de Piracicaba Antonio Luiz Fancelli e “Mercado mundial da agricultura e a mudança na situação 
econômica”, com o Economista da Matriz da ADM nos Estados Unidos da América Parry Dixon, os 
debates promoveram ideias e soluções para o crescimento agrícola de todo o estado. 
 
O evento patrocinado pela ADM do Brasil, realizado em Campos Novos, é o primeiro a ser realizado no 
estado de Santa Catarina pela empresa. Com a participação de mais de 200 pessoas, o encontro debateu 
formas de se produzir soja com altas produtividades. 
 
O palestrante Antonio Luiz Fancelli destacou as tecnologias existentes e utilizadas em outros países para 
produção de soja. “Os agricultores e os profissionais da área precisam conhecer a planta e as etapas que 
interferem diretamente na produção da oleaginosa. Conhecer o ambiente e ter estratégias de manejo para 
produzir a soja são fundamentais. As necessidades das plantas precisam ser atendidas, pois só assim, se 
conquistará uma produtividade superior a média”, destaca Fancelli. 
 
A semeadura cruzada e de fila dupla chamaram atenção dos participantes que buscam constantemente 
melhorar as médias de produção em suas regiões. Membro fundador do Comitê Estratégico Soja Brasil 
(Cesb), o professor destacou a produtividade obtida em concursos no país e as particularidades de cada 
região. A velocidade de semeadura e outros aspectos técnicos também foram debatidos por Antonio Luiz 
Fancelli. 
 
Já o economista da Matriz da ADM nos Estados Unidos Parry Dixon, apresentou suas ideias quanto ao 
mercado de cereais e expectativas para os próximos meses. De acordo com Dixon, o mercado é favorável 
para os próximos três meses, porém, após a colheita americana, os preços do milho, por exemplo, podem 
baixar. Conhecedor profundo das demandas e questões de mercado das commodities agrícolas, Dixon 
apresentou o comportamento da soja no ano de 2011 e o que poderá acontecer em 2011. Segundo ele, o 
mercado está altista. Além de outros fatores como câmbio dólar/real, dólar/euro e volumes de compra pela 
China, Parry Dixon ressaltou que um fator importante a ser considerado também é o comportamento do 
clima.  
 
Para o diretor presidente da Copercampos Luiz Carlos Chiocca, o evento realizado em Campos Novos 
demonstrou o compromisso da ADM do Brasil em crescer com as cooperativas e agricultores. “Tivemos a 
participação de representantes de diversas cooperativas de Santa Catarina e também do Rio Grande do 
Sul e esta foi o primeiro evento sediado no estado e para nós isto é motivo de orgulho, pois as palestras 
possuem grande relevância e esperamos que mais eventos desta magnitude sejam desenvolvidos em 
parceria com as cooperativas”, destacou Chiocca. 


