
r om uma produção recorde de grãos, estimada em
127,6 milhões de toneladas na safra 2006/2007, co-
tações internacionais muito boas e a projeção que
tem obtido a produção nacional de álcool e de bio-

diesel, o agronegócio no Brasil vive um bom momento. Con-
tudo, há entre os empresários desse setor, que continua a
garantir elevados saldos na balança comercial, uma sensa-
ção de desconforto, de necessidade de mudanças devido à
falta de uma política industrial que incorpore o agronegó-
cio. Isso é preciso para que o Brasil possa competir com ou-
tros países que têm avançado com mais garra no mercado
internacional, especialmente no que diz respeito a alimen-
tos industrializados. Existe um temor visível de desindustria-
lização, devido, em parte, aos efeitos da taxa de câmbio, mas
também a práticas que os industriais brasileiros conside-
ram predatórias por parte de concorrentes.

Não há melhor exemplo que o da soja, cuja cotação no
mercado internacional teve uma alta de 33,36% nos últi-
mos doze meses (até 20 de março). O Brasil, segundo pro-
dutor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, deve
colher 56 milhões de toneladas do grão, projetando-se
um total de 65 milhões de toneladas na próxima safra. As
exportações devem render US$ 7,01 bilhões em 2007,
23,5% a mais que no ano passado (US$ 5,67 bilhões), se-
gundo estimativa da Associação Brasileira das Indústrias
de Óleos Vegetais (Abiove). Em contraste, as vendas ex-
ternas de farelo e óleo de soja estão praticamente estag-
nadas. O farelo pode trazer divisas no total de US$ 2,71
bilhões em 2007 (US$ 2,42 bilhões no ano passado). No
caso do óleo, é pior: a exportação pode chegar a US$
1,23 bilhão, um ligeiro avanço em relação ao ano anterior
(US$1,20 bilhão).
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"Estamos nos transformando na grande roça do mun-
do", comenta César Borges de Souza, vice-presidente da
Caramuru Alimentos, a maior empresa de processamento
de grãos de capital nacional. "Estamos vendendo mais
grãos para que outros países os processem e, em conse-
qüência, agregamos pouco valor ao que o país exporta. E
essa é uma situação que vem de mais de dez anos para cá,
com a aprovação da Lei Kandir, de 1996, que isentou as
exportações de grãos e, assim, acabou prejudicando as ven-
das de alimentos industrializados."

Borges de Souza faz uma significativa comparação com
a Argentina, que tem uma política voltada para beneficiar a
exportação de alimentos industrializados. Pelo sistema do
país vizinho, a exportação é sujeita a um imposto cuja fina-
lidade é favorecer as vendas de produtos de maior valor agre-
gado. A alíquota desse tributo é tanto menor quanto maior
for a industrialização do produto agrícola. Assim, a expor-
tação de grãos é menos incentivada em relação à exporta-
ção de óleo de soja. "Com essa política, a Argentina tomou
do Brasil, nos últimos dez anos, uma fatia do mercado inter-
nacional equivalente a US$ 12 bilhões", afirma.

Parece exagero, mas não é. O que mostram os dados é que,
na safra 2005/2006, enquanto a Argentina exportou 5,19 mi-
lhões de toneladas de óleo de soja, o Brasil não chegou nem
mesmo à metade disso, exportando apenas 2,58 milhões de
toneladas. Na realidade, os argentinos ganharam na virada
da política tributária brasileira. Em 1996, os dois países es-
tavam praticamente empatados em market share mundial:
o Brasil com 44% da exportação e a Argentina com 43%. No
ano passado, o market share brasileiro decresceu para 31%,
e o argentino subiu para 62%.

Na opinião de Denis Ribeiro, diretor da área de economia
da Asssociação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia),
o que falta ao Brasil é um projeto de nação. "Prevalece uma
visão setorial. O lógico seria taxar menos o que agrega mais
valor, mas há grupos poderosos de interesse, como a banca-
da ruralista no Congresso Nacional, que cerram fileira na de-
fesa da exportação de matérias-primas". Ele nota também
que a indústria esmagadora ou moageira demanda altos in-
vestimentos e é capital-intensiva, campo aberto para a atua-
ção de empresas multinacionais.

"A indústria argentina cresceu junto com o aumento da
sua produção e também graças a uma política inteligen-
te de estímulo à industrialização no próprio país", afirma
Fábio Turquino Barros, analista da Agra/FNP. "Os invés-

O marketshare da Argentina no óleo de soja, que era de 44% em
1996, praticamente empatado com o do Brasil, hoje é de 62%
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timentos na moderni-
zação das esmagadoras
brasileiras e na expan-
são de sua capacidade
estão estagnados há al-
guns anos, pois a ren-
tabilidade das esmaga-
doras não permite a re-
muneração dos inves-
timentos de forma sa-
tisfatória. No caso da
Argentina, acontece o
contrário, ou seja, a
rentabilidade das in-
dústrias justifica novos
investimentos, o que

explica por que seu setor de esmagamento é hoje mais
desenvolvido que a média das indústrias brasileiras."

Com o elevado consumo de óleo de soja no mercado in-
terno, grandes multinacionais, como Bunge, Cargill, Arthur

Daniel Midland (ADM), têm fá-
bricas aqui e também exportam,
mas o grosso de suas vendas ex-
ternas é feito de países que, como
a Argentina, lhes oferecem mais
vantagens sob o ponto de vista tri-
butário. Com efeito, como obser-
va Borges de Souza, o Brasil não
se desenvolveu suficientemente na
área de óleos vegetais, e as unida-
des montadas na Argentina são
mais modernas e têm capacida-
de para processar, em média, até 6
mil toneladas de soja por dia. No
Brasil, as esmagadoras proces-
sam, em média, 1,5 mil a 2 mil to-
neladas de soja/dia.

A Caramuru, que vende no
mercado óleos de soja, milho,
girassol e canola com a marca

Sinhá, procura se defender na exportação, dando garan-
tia aos clientes de que seu produto é produzido com soja
não-transgênica. Para isso, os importadores requerem uma
comprovação, que é feita por meio da rastreabilidade, e a
inspeção vai das sementes e dos campos de produção às
unidades de processamento e embarque nos portos.

Uma das medidas para amenizar o problema seria ele-
var a alíquota do crédito presumido do PlS/Cofins, ho-
je em 35%, para 60%, de modo a estimular a indústria na-
cional. Denis Ribeiro prevê que uma medida como essa
encontraria também obstáculos no Congresso e informa
que o presidente da Abia, Edmundo Klotz, travou uma
dura luta para que o crédito presumido ficasse em 35%.
Turquino Barros acha que a elevação do crédito presu-
mido viria na direção correta, mas, como medida isola-
da, não teria muito efeito, se a política cambial não for al-
terada, e isso não está previsto.

Além do mais, não podem ser ignorados os problemas
causados pela falta de uma infra-estrutura logística eficien-
te, que se refletem no aumento dos custos de produção. "Pa-
ra a exportação, os problemas são observados em atrasos nos
embarques, filas nos portos e sucateamento da frota de ca-
minhões, trazendo grandes prejuízos ao sistema. No caso dos
produtores, esses problemas cada vez mais contribuem pa-
ra reduzir sua competitividade no mercado internacional",
diz o analista da Agra/FNP. "Evidentemente a redução da
rentabilidade dos produtores primários e também os custos
adicionais gerados por essas ineficiências que recaem sobre
a indústria contribuem fortemente para limitar nosso poten-
cial exportador, que poderia gerar exportações em volumes



Especial Agronegócios

ainda maiores e de produtos de maior valor agregado, im-
pulsionando o desenvolvimento econômico do país."

Nenhum dos especialistas culpa a Argentina por adotar
uma política mais afinada com os seus interesses nacionais.
A responsabilidade pelo que ocorre é do próprio governo
brasileiro, que, aparentemente, ainda não se deu conta da
importância crescente do agronegócio na economia nacio-
nal. A chave é a mudança no sistema tributário, no entender
de Turquino."O Brasil é um país que precisa adotar o mais
rápido possível uma nova política tributária. A agroindús-
tria só consegue sobreviver devido à sua alta competitivida-
de, determinada pelas condições naturais muito favoráveis
e por condições muito especiais do país, como uma tec-
nologia de produção tropical muito desenvolvida e baixo
custo de terras e da mão-de-obra. O câmbio e o sistema
tributário são fatores que favorecem enormemente a de-
sindustrialização do país na medida em que estimulam a
exportação de matérias-primas básicas para ser indus-

trializadas em outros países com políticas mais agressi-
vas de estímulo à agregação de valor a suas exportações."

Se no caso da soja, o Brasil vem perdendo terreno por cau-
sa de uma legislação caolha, o confronto entre as políticas
adotadas pelos dois países adquire tons mais dramáticos
quando se trata do trigo, que também está em alta no mer-
cado internacional (o bushel [27,216 kgjde trigo subiu
31,47% nos últimos doze meses, até 20 de março deste ano).
Há algumas semanas, a Argentina suspendeu todas as suas
exportações de trigo. Pouco depois o governo argentino
manteve a proibição da exportação do trigo em grão, mas li-
berou a venda para o exterior da farinha. A venda de grãos
para o exterior teria o objetivo de garantir o abastecimento
interno de seus moinhos e continuar favorecendo a expor-
tação de produtos com maior valor agregado.

Para o Brasil, que nos últimos anos importa da Argenti-
na 50% do trigo que consome (l O milhões de toneladas por
ano), a situação se tornou ainda mais crítica em vista da



quebra da safra nacional, que caiu de 4,5 milhões de to-
neladas em 2006 para 2,5 milhões de toneladas em
2007. Para importar de outros países fora do Mercosul,
os moinhos brasileiros teriam de pagar 10% de Tarifa
Externa Comum (TEC) mais imposto de 25% sobre
frete para renovação da Marinha Mercante.

"Sem a menor sombra de dúvida, o governo ar-
gentino está firmemente empenhado em apoiar a
exportação de produtos de valor agregado, como a
farinha de trigo. O governo argentino cobra um im-
posto de exportação de 20% para o trigo em grão e
de 10% para a farinha de trigo, o que demonstra
claramente a intenção de estimular a exportação de
produtos de valor agregado", afirma Luiz Martins,
presidente do Sindicato da Indústria do Trigo (Sin-
dustrigo) e do Moinho Anaconda. Não se pode cri-
ticar o empenho do governo argentino em incenti-
var a exportação de produtos de valor agregado, diz ele,
mas "deve-se combater a prática desleal, que fere as leis
de livre comércio no Mercosul".

Turquino é mais cauteloso ao analisar esse aspecto, pon-
derando que se trata de uma discussão eminentemente po-
lítica. "O fato é que a Argentina, depois da gravíssima crise
econômica ocorrida na virada do século XX, implementou
uma política econômica voltada para o desenvolvimento, en-
quanto o Brasil teima em manter uma política econômica
voltada para a estabilidade da moeda e melhoria de alguns
indicadores econômicos específicos. Essa disparidade de
políticas econômicas adotadas pelos dois países tende a acir-
rar os conflitos de interesse dentro do bloco", observa.

Seja como for, a decisão de Buenos Aires provocou um au-
mento de 16% do preço do produto no mercado brasileiro.
Em conseqüência, produtores do Paraná, que ainda tinham
estoques, elevaram também os seus preços, mas os moinhos
se recusaram a comprar o produto nas novas condições. "Na
verdade, os moinhos brasileiros não estão conseguindo con-
correr com a farinha argentina, pois o produto é fortemen-
te subsidiado pelo governo", diz ele. Martins classifica de de-
sastrosas para a indústria brasileira as conseqüências da de-
cisão argentina de só exportar farinha de trigo, uma vez que
esta seria colocada no mercado brasileiro por US$ 325,00
a tonelada, enquanto o custo de produção para os moinhos
nacionais é de aproximadamente US$ 400,00. Na prática,
diz ele, a medida argentina configura um subsídio, que "co-
loca em risco a sobrevivência dos moinhos brasileiros, de mi-

lhares de trabalhadores dessa indústria e da própria triticul-
tura brasileira". O tema tem sido exaustivamente discutido
no Mercosul, segundo Martins. Um acordo entre os moinhos
brasileiros e argentinos vem sendo tentado pelos dois gover-
nos, mas tem se mostrado inviável. Os representantes dos
moinhos argentinos simplesmente se negam a se reunir com
seus colegas brasileiros. O que o Brasil poderia fazer é res-
tringir as importações de farinha de trigo da Argentina, a
exemplo do que fez o Chile, que adotou um imposto de im-
portação compensatório. Mas Martins é cético quanto a es-
sa possibilidade, dada a orientação da política econômica do
governo Lula. O que ele propõe como reação nacional é um
esforço sério no Brasil para buscar a auto-suficiência na área
do trigo, considerando inclusive que há relativa escassez do
produto no mercado internacional, que vem mantendo as
suas cotações em alta.

"O fortalecimento da indústria brasileira de trigo é fun-
damental para a pretendida auto-suficiência na produção
de trigo. É importante lembrar que o Brasil já produziu vo-
lumes próximos do total consumido, como em 1986,
quando perto de 90% do consumo foi atendido pela pro-
dução nacional. A importância de uma triticultura forte
não se limita ao agricultor que investe nesse cereal, mas
tem impacto direto sobre a produção de soja e de milho.
Isso porque o trigo é uma cultura de inverno, que se alter-
na com culturas de verão, como a soja e o milho", afirma
Martins. Ele acrescenta que, além de promover uma sau-
dável rotação de cultura (reduzindo a incidência de pra-

O fortalecimento da indústria brasileira de trigo é
fundamental para a pretendida auto-suficiêncía nessa área



gás e doenças), o cultivo do trigo concorre para diluir os
custos fixos de produção da cultura de verão (maquiná-
rios, mão-de-obra etc.), e a adubação residual reduz gas-
tos com fertilizantes das culturas de verão.

A permanecer o impasse, existe o risco de que, como
já ocorreu com indústrias de óleo de soja, moinhos bra-
sileiros se transfiram para a Argentina. Para Martins, es-
sa é uma alternativa, se nenhuma providência for toma-
da contra a concorrência, que não hesita em chamar de
predatória praticada pelo país vizinho. "Vários moinhos
brasileiros, de fato, estudam a transferência de suas uni-
dades industriais para a Argentina, por meio de aquisi-
ções e/ou arrendamentos", comenta o presidente do Sin-
dustrigo. "As demais opções são ainda piores: transfor-
mar-se em meros distribuidores de farinha argentina ou
simplesmente fechar as portas. Com a transferência de
unidades brasileiras para a Argentina, milhares de pos-
tos de trabalho serão extintos e a triticultura brasileira vai
encolher, porque não haverá comprador para o trigo bra-
sileiro — e o Brasil abre mão de sua segurança alimen-
tar, porque o preço do pão, das massas e demais deriva-
dos de trigo será ditado pelos moinhos argentinos."

Embora haja notícias de uma provável recuperação da
produção nacional de trigo na próxima safra, sobretudo
no Paraná, estimulada por bons preços internacionais, Tur-
quino observa que os investimentos do governo na cultu-
ra já não são vistos há muito tempo, e o Brasil parece ter se
colocado, logisticamente, como importador. "Os grandes
moinhos estão nas cercanias dos portos, por causa do fre-
te mais barato, e preparados para produto importado. His-
toricamente a farinha argentina sempre foi mais barata que
a nacional, ou seja, nosso parque industrial já sofre com es-
se problema há muito tempo. Sem uma política de garan-
tia de preços e subsídios, o Brasil tende a sempre ser um
grande importador de trigo, pois neste caso específico, de-
vido de modo especial ao problema da falta de variedades
adaptadas às nossas condições de solo e de clima, somos na-
turalmente pouco competitivos".

A Abia, segundo Denis Ribeiro, é favorável a uma po-
lítica que incentive a auto-suficiência em trigo, mas ele
não acredita que a recente alta terá reflexos mais profun-
dos na cesta básica. Não só, como admite a Sindustrigo,
existem moinhos que ainda têm bons estoques como o
varejo funcionará como amortecedor, evitando o repas-
se, pelo menos em boa parte, para os preços ao consumi-

dor. O que pode ser outro problema para a cesta básica,
que, no ano passado, teve um crescimento negativo, é o
milho, cujas cotações, puxadas pela demanda nos Estados
Unidos para a produção de etanol, tiveram também um
aumento de 82,30% no mercado internacional nos últi-
mos doze meses (até 20 de março); Isso se refletirá não só
nos preços internos dos derivados de milho mas no pre-
ço do frango, que pertence à chamada cadeia do milho.

Prevê-se que serão colhidas no Brasil, em duas safras, a
maior produção de milho da história, estimada em 48,7 mi-
lhões de toneladas. Como o consumo interno é calculado em
39 milhões de toneladas, há uma uma sobra de 9 milhões
de toneladas para exportação. Apenas o que já está contra-
tado para envio ao exterior — 2,4 milhões de toneladas —
representa 60% de todo o volume exportado na safra pas-
sada — 3,85 milhões de toneladas. Em média, os contratos
estão negociados emUS$150aUS$180a tonelada, o maior
preço dos últimos dez anos.

Para amenizar o efeito para o consumidor, César Bor-

O Brasil colhe este ano, em duas safras, 48,7 milhões de
toneladas de milho, um recorde em toda a nossa historia



ges de Souza, que é também presidente da Câmara do Mi-
lho e do Sorgo, sugere que as indústrias do Centro-Sul se-
jam incluídas nos leilões da Companhia Brasileira de Aba-
tecimento (Conab) relativos ao Valor Escoamento da Pro-
dução (VEP), o que teria efeito sobre os preços da farinha
de milho, do fubá e de outros produtos, dando certo alívio
tributário. Atualmente, esses leilões são limitados às in-
dústrias instaladas no Nordeste.

Fábio Turquino Barros considera que, dada a valoriza-
ção do milho nos mercados internacional e nacional, o go-
verno poderá vir a atuar para impedir uma elevação dos
preços ao consumidor. Mais atingida seria a indústria de ra-
ções animais, mas também haveria desdobramentos nega-
tivos na competitividade das exportações de carnes e em seu
preço no mercado interno. Pode haver um certo alívio tri-
butário, em seu entender, se houver uma intervenção do go-
verno."Deve-se lembrar, no entanto, que a Conab tem atua-
do com mais freqüência para amenizar problemas localiza-
dos, como os verificados em áreas do Centro-Oeste, onde
havia mais oferta que demanda, mas problemas de logísti-
ca provocavam uma depreciação muito grande do preço do
cereal." Em uma visão geral, tem-se a impressão de que o
Brasil está vivendo uma revolução agrícola em pleno sécu-
lo XXI. Com a perspectiva de ganhos maiores, os produto-

res rurais devem investir nas regiões produtoras tradicio-
nais e abrir novas fronteiras agrícolas na próxima safra.
Sem tocar na Amazônia, existem muitas áreas agricultáveis
em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins,
Bahia, Maranhão e Piauí, afirmam os técnicos. A estimati-
va é de que a área cultivada de grãos retorne ao nível de
2005, ou seja, 49 milhões de hectares, e pode até superar es-
sa extensão, basicamente sob o incentivo proporcionado
pelos preços do milho e da soja, sem falar no incremento,
ainda impossível de ser estimado, das lavouras de cana-de-
açúcar. Todavia, a promessa da abundância, que começa a
se concretizar, também requer vultosos investimentos em
infra-estrutura e traz preocupações.

Parece claro que o agronegócio está se saindo bem gra-
ças a cotações excepcionais para as commodities exportadas.
Mas o país está pagando um alto preço por políticas cam-
bial, monetária e fiscal, que desestimulam a industrialização
de alimentos e outros produtos, como diz Fábio Turquino
Barros."Embora essas mesmas políticas — especialmente a
cambial — possam beneficiar as classes de menor poder
aquisitivo, ao conter as pressões inflacionárias, o Brasil po-
de ter de enfrentar sérias dificuldades a longo prazo, até mes-
mo com risco de desindustrialização, além de apresentar,
como agora ocorre, uma taxa de crescimento econômico
medíocre. A conjuntura internacional é extremamente favo-
rável, mas se houver uma reversão do quadro, os benefícios
de um eventual aumento na renda real dos mais pobres po-
dem ser anulados dramaticamente, sem que o setor produ-
tivo tenha condições de se recuperar a médio prazo. É um
grande risco que corremos." S

ecarvalho
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