




URANTE A DITADURA DO ESTADO NOVO, ENTRE 1937 E 1945, GETÚLIO VARGAS GOS-
tava de utilizar em discursos a expressão "celeiro do mundo" para traduzir a idéia
de que o Brasil estava destinado a se transformar num gigante dos negócios do cam-
po. Essa imagem, que sempre soou como mais um dos arroubos ufanistas da era
Vargas, nunca fez tanto sentido quanto agora. O país hoje é, inquestionavelmente,
um dos grandes da área em termos de produtividade e emprego de alta tecnologia,
além de possuir um grande potencial de evolução. Essa posição privilegiada é re-
conhecida por vários especialistas internacionais, como o ex-secretário de Estado

americano Colin Powell, que descreveu o Brasil como a nova superpotência agrícola, e o agrôno-
mo americano Norman Borlaug, prêmio Nobel da Paz em 1970 em reconhecimento à sua contri-
buição ao processo conhecido como "revolução verde", que permitiu triplicar o plantio de alimen-
tos nas últimas cinco décadas. Numa visita a Mato Grosso do Sul, Borlaug surpreendeu-se com
a pujança das plantações e declarou não haver dúvida sobre qual nação tem atualmente vocação
para liderar o agronegócio mundial. "O Brasil pode representar um papel tão importante no cená-
rio da agricultura quanto os Estados Unidos nessa área durante o século 20", afirmou.

Por qualquer ângulo que se analise o (veja quadro ao lado). Até 2015, a par- metade do mercado internacional. "Num
ticipação nacional no mercado interna-
cional de soja deve crescer dos atuais 36%
para 46%. No caso do frango, o salto se-
rá de 58% para 66%. Nas áreas em que
o país ainda tem uma fatia pequena do
comércio mundial, as evoluções devem
ser muito maiores. Na suinocultura, por
exemplo, de acordo com previsões dos
especialistas da área, o Brasil deve qua-
druplicar sua participação, conquistando

mercado, o tamanho que o Brasil adqui-
riu no campo do agronegócio é impres-
sionante. O país é líder mundial de ex-
portação de açúcar, café, suco de laran-
ja e soja. Assumiu também a dianteira
nos segmentos de carne bovina e frango,
depois de ultrapassar tradicionais con-
correntes, como Estados Unidos e Aus-
trália. Essas boas posições devem con-
solidar-se ainda mais nos próximos anos

futuro próximo, a suinocultura será tão
importante para a balança comercial do
país quanto são hoje o frango e a carne
bovina", afirma Pedro de Carmargo Ne-
to, presidente da Associação Brasileira
da Indústria Produtora e Exportadora de
Carne Suína (Abipecs).

As vantagens do Brasil no campo da
agricultura são enormes. Nenhum outro
lugar do mundo tem a mesma conjun-
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nitário também estão na relação de as-
suntos importantes que vêm sendo ne-
gligenciados pelo governo.

O potencial de prejuízos que isso po-
de acarretar aos produtores já foi demons-
trado nos últimos anos. Por causa do sur-
gimento de focos de febre aftosa em Ma-
to Grosso do Sul e no Paraná, mais de 50
países impuseram embargo à carne bovi-
na desses estados, que estão entre os maio-
res produtores nacionais. Além do em-
bargo à carne bovina, o agronegócio bra-
sileiro sofreu com o surto de gripe avia-
ria, que prejudicou as exportações mes-
mo de países que não registraram casos
da doença (como o Brasil). Para comple-
tar o cenário de desgraças que se abate-
ram sobre o campo, houve quebras de sa-
fras por problemas climáticos no Sul e
pela variação da cotação do dólar desfa-
vorável aos agricultores — eles compra-
ram insumos importados (como fertili-
zantes e sementes) com o dólar em alta
e, na hora da venda da produção, a cota-
ção estava em baixa. O conjunto de pro-
blemas provocou uma série de manifes-



tações de agricultores em Brasília (apeli-
dadas de "tratoraços") e contribuiu para
a saída do ex-ministro da Agricultura Ro-
berto Rodrigues. Também provocou a re-
tração do PIB do setor em l ,54%, o equi-
valente a um prejuízo de 8 bilhões de reais.

No final do ano passado, porém, o
mercado já dava sinais de recuperação.
A nova safra não deve enfrentar os mes-
mos problemas recentes. Questões como
a febre aftosa e a gripe aviaria foram con-
tornadas e os setores prejudicados reto-
maram suas vendas ao exterior. Além dis-
so, o câmbio estável deu segurança aos
produtores para realizar os investimen-
tos na safra. "A situação é melhor, mas o
real valorizado ainda é um problema, pois
acaba corroendo parte dos lucros que os
produtores poderiam ter com a alta de
preços das commodities", afirma Rei-
nhold Stephanes, que assumiu em mar-
ço o Ministério da Agricultura.

Apesar do problema cambial, os pro-
dutores já vêm dando mostras de que o
clima de otimismo voltou ao setor. Um
dos termômetros disso foi o desempe-

nho da feira Agrishow, realizada em abril
na cidade de Ribeirão Preto, no interior
de São Paulo. O evento registrou um au-
mento de 60% nas vendas de máquinas
agrícolas em relação ao ano passado. De
acordo com os especialistas, a rápida re-
cuperação do setor, depois de dois anos
de uma grave crise, é um exemplo da for-
ça do agronegócio brasileiro. "Mas a si-
tuação serve de alerta, sobretudo num
momento em que deve ficar mais acir-
rada a competição internacional", afir-
ma Ademerval Garcia, presidente da As-
sociação Brasileira dos Exportadores de
Cítricos (Abecitru).

A China é um dos países que vêm in-
vestindo alto para melhorar sua perfor-
mance no campo. Na área de cínicos, o
país tem o projeto de atingir até 2015
uma produção total de l ,5 milhão de to-
neladas a fim de diminuir sua dependên-
cia das importações do Brasil. "Numa
visita recente à China, tive a oportuni-
dade de conferir de perto os avanços des-
sa nação no campo", afirma Garcia. "A
capacidade de planejamento deles é al-

go muito impressionante." O gigante da
economia asiática não é o único compe-
tidor que desponta no cenário interna-
cional. Devido às extensas áreas ainda
não utilizadas pela agricultura, vários
países da África também devem ter um
peso no comércio mundial nos próximos
anos, sobretudo em culturas como algo-
dão e arroz. Outra região que pode apre-
sentar uma grande evolução é o Leste
Europeu, onde a agricultura familiar de
subsistência está sendo substituída por
esquemas de produção profissionais. "A
antiga 'Cortina de Ferro' deverá se trans-
formar num pólo de cereais", diz Gui-
lherme Silva Dias, professor de econo-
mia agrícola da Universidade de São
Paulo. Apesar dos avanços de outros
países, nenhum deles tem potencial de
desenvolvimento tão grande nessa área
quanto o brasileiro. Mais do que as qua-
lidades dos concorrentes que despon-
tam no cenário, são as conhecidas defi-
ciências do Brasil a única coisa que po-
de fazer o país não cumprir a profecia
de se tornar o "celeiro do mundo".
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Text Box
Fonte: Anuário Exame Agornegócio, p. 14-21,  2007-2008.




