
A colheita da superação 

A produção agrícola ficou abaixo das expectativas em 2006, mas revelou persistência e 
tenacidade dos produtores. Resistência e superação. Com estas duas palavras pode ser 
traduzido o desempenho do agronegócio brasileiro no ano passado, que mais uma vez. 

 

ficou aquém das expectativas de mercado, com 
participação de pouco mais de 26% no PIB nacional, ou 
cerca de R$ 540 bilhões. O número, objetivamente, 
revelou o terceiro ano seguido de perdas no 
agronegócio, que já chegou a responder por pouco mais 
de 30% do produto interno bruto no País. O 
comportamento nas diferentes áreas do segmento 
econômico refletiu a inconstância dos negócios e a 
volatilidade fez com que os preços, geralmente em 
queda, ficassem abaixo das expectativas dos produtores. 
O destaque positivo foram as exportações do setor, que 
atingiram US$ 49,4 bilhões – 13,4% a mais do que os 
US$ 43,6 bilhões de 2005. 

Na agricultura, de acordo com o levantamento anual 
feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), houve queda de aproximadamente 5% na 
área plantada na safra 2006/2007, que, de 47,3 milhões 
de hectares em 2005, caiu para 45,5 milhões de 
hectares em 2006. Ao mesmo tempo, no entanto, a 
colheita teve um volume 5% maior que na safra anterior, de 120 milhões de toneladas de 
grãos – contabilizados aí os problemas de clima enfrentados no ano passado. Uma das 
principais queixas dos produtores brasileiros diz respeito aos investimentos governamentais no 
setor de transportes: menos de 0,15% do PIB por ano. Enquanto isso, outros países em 
desenvolvimento, como Índia e China, vêm mantendo uma média de investimentos de 3% a 
4% neste setor por ano. 

 

Mais do que tudo, no entanto, de acordo com cálculos da CNA, o conjunto da agricultura e da 
pecuária perdeu renda dentro da fazenda de cerca de 3%. “Todo mundo ficou um pouco mais 
pobre no que vendeu”, afirmou o então presidente da entidade, Antônio Ernesto de Salvo, ao 
fazer o balanço de 2006 para o setor agropecuário. “A crise de renda retirou da produção, pelo 
segundo ano consecutivo, aproximadamente dois milhões de hectares, em um momento de 
mercado internacional aquecido.” 

No mercado interno da pecuária, os preços em queda não impediram pequeno e lento aumento 
no ritmo da produção, que se refletiu no crescimento de 2% para a carne bovina, 3% para o 
leite e 6% para a carne de frango.  

Mas, para os produtores de carne bovina, o ano passado ficou marcado como um dos piores da 
história da pecuária de corte, quando foram registrados os preços mais baixos da arroba do boi 

 
FORÇA NO CAMPO: a volatilidade de 
preços levou as empresas a serem 
criativas para sobreviver em 2006 



gordo dos últimos 50 anos – que, junto do aumento dos custos de produção acumulados nos 
últimos três anos, levou o setor à perda de rentabilidade. As questões sanitárias estiveram, 
mais uma vez, no centro das preocupações do mercado de carne bovina, mais especificamente 
a febre aftosa, que acabou provocando embargo total ou parcial de vários países à carne 
brasileira. Ainda assim as vendas provenientes de áreas não embargadas levaram a um 
crescimento no volume da carne bovina exportada em 2006, somando 2,2 milhões de 
toneladas. Esses números consolidaram o Brasil como maior exportador de carne bovina do 
mundo, com um crescimento de 28% no volume de exportações e receita total de US$ 3,9 
bilhões, incluídas as vendas de carne bovina in natura, industrializada e miudezas de bovinos. 

O ano de 2006, com toda essa peculiaridade, levou as empresas a um 
trabalho árduo e ajustes constantes nas finanças. Mas, além disso, 
exigiu muita criatividade dos empresários do campo. No agronegócio, o 
topo foi alcançado por empresas com esse perfil. É o caso da 
Belagrícola, vencedora na categoria e há 22 anos atuando no comércio 
e distribuição de sementes de soja, trigo e milho. “Acreditamos na 
fórmula do ganha-ganha e em nome disso focamos o nosso negócio”, 
afirma o diretor João Andreo Colofatti, que com o pai e o tio administra 
o empreendimento familiar. “Nossa estratégia em 2006 foi não deixar o 
agricultor exposto ao risco, pagando o custo de produção, o que 
também nos levou ao seguro agrícola. Assim conseguimos chegar ao 
faturamento de R$ 295 milhões.” 

Com o mesmo perfil está a segunda colocada, a paranaense Cocamar. 
Em 2006, a cooperativa tomou uma série de medidas para conter 
gastos e apoiar os produtores cooperados em dificuldades.  

“Desativamos uma fiação de seda devido à forte concorrência deste setor com a produção 
chinesa e vendemos uma destilaria de álcool cuja estrutura estava ultrapassada”, diz o vice-
presidente da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior. O faturamento da Cocamar no ano 
passado ficou em R$ 874 milhões. 

Fonte: As Melhores da Dinheiro, n. 526-A, p. 82-84, out. 2007. 
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