
As vendas do agronegócio bateram
recordes históricos no começo de 2007,
mas agora, com a crise nos
mercados, o que todos querem
saber é como a queda dos
preços irá afetar o Brasil
LÍVIA ANDRADE

imagem pode parecer simplista, mas é
verdadeira. Há vários anos, o agrone-
gócio vem "carregando o Brasil nas
costas". Desde que o País deixou a

UTI cambiai, no início de 2003, pratica-
mente todo o superávit no comércio ex-
terior teve sua origem nas lavouras e nos
pastos espalhados pelo Brasil rural. Nos se-
tores industriais, quando não houve déficit, re-
gistrou-se um empate técnico. Até aí, nada de
novo. A grande surpresa, no entanto, foi o espeta-
cular desempenho das exportações agrícolas, mes-
mo num cenário muito adverso. Desde o início do
ano, o real foi a moeda que mais se valorizou no
mundo - avançou cerca de 15% em relação ao dólar. Em
função disso, houve gritaria generalizada por detrás das por-
teiras, porque as vendas do agronegócio deveriam ficar me-
nos competitivas no Exterior com o dólar abaixo de R$ 2. Só
que os números mostram o contrário. De janeiro a junho, o Bra-
sil vendeu US$ 32 bilhões, o que representa um ganho de 20%





em relação aos US$ 26,5 bilhões do
mesmo período do ano passado. Al-
guns setores, como o milho, que foi fa-
vorecido pelo boom do etanol nos Es-
tados Unidos, tiveram resultados ain-
da mais expressivos, como a alta de
220% nas vendas externas. "O Brasil
foi extremamente favorecido por uma
demanda mundial muito alta, que
vem sendo puxada pelo aumento do
consumo global, em especial nos paí-
ses asiáticos", explica o pesquisador
Sérgio De Zen, Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), da Esalq - USP Piracicaba.

Essa explosão de consumo fez com
que os prejuízos do câmbio fossem
compensados por um fenômeno que
correu na direção oposta. Em 2007, os
preços das commodities, que são as
principais matérias-primas exportadas
pelo Brasil, atingiram seus picos histó-
ricos. Isso fez com que o Brasil enches-
se cada vez mais navios com café, soja,
sucos, açúcar, álcool e carnes, entre
muitos outros produtos. No capítulo
das proteínas animais, de fato, os
números saltam aos olhos. Até ju-
lho de 2006, o segmento tinha ex-
portado US$ 4,4 bilhões. Neste
ano, no mesmo período, as vendas
já totalizaram US$ 6,1 bilhões, um
aumento de 38%. O destaque fica
para a carne de frango, cujas vendas
cresceram 51,5%, alcançando a casa de
US$ 2,5 bilhões. "Estamos surpresos
com o desenvolvimento do nosso setor
e, se não fosse o câmbio, o primeiro se-
mestre teria sido ainda melhor", co-

menta Christian Lohbauer, presiden-
te-executivo da Associação Brasileira
dos Produtores e Exportadores de
Frangos (Abef). Para o pesquisador
De Zen, a competitividade brasileira
no segmento é imbatível. "Na carne
bovina, por exemplo, não há como ou-
tros países invadirem a praia do Brasil.
Nós temos o melhor custo de produ-
ção", diz. Além disso, os bons ventos
internacionais não ficaram restritos
aos frigoríficos e chegaram também
aos pecuaristas, que hoje contam com
uma arroba acima de R$ 60.

No mundo dos grãos, os preços aju-
daram muito os produtores. Na soja,
as cotações subiram 19,2%, em função
das projeções de redução da safra
norte-americana, e as vendas saíram
de US$ 5,6 bilhões passando para
US$ 6,7 bilhões. O café avançou
26,5% e vários outros setores regis-
traram crescimentos significativos
(leia quadro abaixo). A questão é que
tudo isso foi conseguido num ambien-
te de euforia que talvez não dure mui-
to tempo. A era de opulência interna-

cional parece ter ficado para trás com
a crise dos mercados financeiros que
eclodiu em agosto. Essa turbulência
fez os primeiros estragos nas bolsas
de valores, mas também pode chegar
ao agronegócio. Isso porque os preços
das commodities, simplesmente, de-
sabaram. "Voltaremos aos níveis de
preços de 2004", prevê Fábio Silveira,
sócio da consultoria RC Consultores.

Fazer prognósticos dessa natureza é
algo sempre complicado. Mesmo por-
que, alarmado com o potencial destrui-
dor da crise, o banco central americano
reduziu os juros e jogou água na fervu-
ra. Isso fez com que, no final de agosto,
a crise parecesse sob controle. "E um
fenômeno conjuntural, que pode afetar
os preços, mas que será passageiro",
previu o ministro da Agricultura, Rei-
nhold Stephanes. Os produtores tor-
cem para que ele tenha razão e espe-
ram até que essa crise ajude a desvalo-
rizar o real. "Se não fosse o câmbio,
a rentabilidade no campo poderia
ter sido muito melhor", aponta José
Vicente Ferraz, diretor da consulto-

ria Agra FNP. De qualquer for-
ma, os números revelam que, no
geral, os preços internacionais
pesam mais na balança do que a
questão cambial. Por isso, a Con-
federação Nacional da Agricul-
tura prevê um saldo de US$ 47
bilhões do agronegócio neste
ano, o que representaria um
avanço de 10% em relação a 2006
- a metade dos 20% de ganho
que houve no primeiro semestre,
Se o ano terminar assim, já será
bom demais. Afinal, a torcida dos
exportadores é para que a turbu-
lência atual seja apenas um ven-
to ruim e se dissipe logo. •
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O foco de febre aftosa encontrado na
cidade de Surrey, sul da Inglaterra,
transformou-se numa espécie de bal-

de de água fria nos interesses de pecua-
ristas europeus. Havia meses que produ-
tores irlandeses pressionavam as autori-
dades sanitárias da União Européia, fa-
zendo diversas denúncias contra a sani-
dade e a qualidade da carne brasileira.
Até mesmo uma missão extraoficial foi
mandada ao Brasil para colher dados e

A CARNE DA

fazer uma série de denúncias contra
o modelo de criação nacional. As
pressões colocaram em dúvida o tra-
balho realizado pelos comissários da
União Européia. Autoridades da en-
tidade rechaçaram as acusações de
forma dura e o governo irlandês,
atual algoz da carne brasileira no
mercado internacional, teve de ame-
nizar o tom de suas declarações. Mas,
como palavra falada não volta atrás,

ficou no mercado a dúvida acerca da
qualidade das missões enviadas ao
País. Por causa desse conturbado ce-
nário, analistas acreditavam na hipó-
tese de um aumento de rigor na pró-
xima visita oficial, que acontecerá
até o fim do ano. Porém, com o ad-
vento da febre aftosa em solo britâni-
co, há quem duvide que isso seja pos-
sível. "Antes da contaminação já fal-
tava carne no mercado, agora então o
Brasil será muito necessário", diz o
analista de mercado Alcides Torres
Jr., da Scot Consultoria. "Caso a Co-
missão da União Européia entenda
que deva apertar a auditoria e em-
bargue a carne brasileira, "não have-
rá carne no mercado."

O momento, segundo Torres,
pode até ser favorável às expor-
tações brasileiras, mas isso não
quer dizer que não existam pro-
blemas. "O Sisbov (sistema respon-
sável pela rastreabilidade do gado)
possui muitas falhas e, se os euro-
peus quiserem, eles complicam a si-
tuação", comenta. Os problemas
identificados pelo consultor são os
mesmos observados pelo embaixa-
dor da União Européia no Brasil,
João Pacheco. "O Brasil tem feito um
bom trabalho no combate à febre af-
tosa, mas precisa melhorar a manei-
ra como rastreia o seu rebanho", diz.
Segundo ele, as exigências feitas ao
País são as mesmas impostas aos pe-
cuaristas europeus e existem
pressões tanto para facilitar quanto
para dificultar o avanço da carne
brasileira na Europa. "Mas isso não
afetará as próximas visitas, que
manterão seu caráter técnico", afir-
ma. Se houver problemas graves, de
acordo com Pacheco, "providências
serão tomadas. "Mas, até agora, tudo
está indo bem", diz. •
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