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Quem está fora
vai querer entrar
Temos ótimas perspectivas
para 2007, já que 2006 foi um
ano histórico para a Bovespa

Oano de 2006 foi notável para a história
da Bovespa. Nunca o volume de negociações
havia sido tão alto desde o início de suas ope-
rações. Parte dos méritos é resultado de fato-
res da política econômica, como a estabiliza-
ção dos juros num patamar mais baixo, o que
passou a atrair grande número de pequenos
investidores,pessoas físicas,que pelaprimei-
ra vez estão vendo na Bolsa uma forma de di-
versificar suas aplicações.
A transformação também atingiu no alvo as
empresas brasileiras. As organizações que até
então só contavam com recursos de financia-
mentos provenientes do BNDES ou dos em-
préstimosobtidosjunto às instituiçõesfinan-
ceiras, ganharam uma nova e excelente alter-
nativa de captação no mercado de capitais.
Este crescimento demonstra permanecer ao
longo deste ano, previsão que foi reforçada lo-
go nos primeiros dias de 2007, quando a Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM) recebeu
o pedido para autorizar seis novas empresas a
negociar seus papéis, isto analisando somen-
te organizações do setor imobiliário.
Em vista disso, está claro que todo mercado
atrelado a esta dinâmica vai estar em alta. As
empresas estão incentivando a formação de
novos profissionais de relacionamento com
investidores, para garantir a captação princi-
palmente dos “aplicadores novatos”.
Mesmo a área contábil, consolidada em suas
práticas, que vinha de uma estabilização de
perspectivas, teve suas características atuali-
zadas paraadequar ocontador ànova deman-
da. Esse profissional que acompanha as re-
gras domercado, está se reciclandoatravés de
treinamentos, para poder ir muito mais além
dos relatórios financeiros e poder oferecer
uma parceria com os executivos, a chamada
contabilidade gerencial já difundida no meio
acadêmico.
Parte desta engrenagem, a auditoria está se
mostrando uma área de atuação promissora
por exigir um profissional cada vez mais qua-
lificado. Com a permanência e o desenvolvi-
mentodo cenárioatual, atendência decresci-
mento estáconsolidada, fatoque vairequerer
um número maior de profissionais ativos.
Uma rápida análise no histórico dos últimos
três anos do númerode empresas que entram
na Bovespa confirma a teoria de que os audi-
tores vão ser cada vez mais valorizados e re-
quisitadospelas organizações: foram seteno-
vos pedidos de ingresso em 2004, outros 9 em
2005 emais 22em 2006. Coma previsãode que
20 novas empresas, somente do setor imobi-
liário, devam fazer parte desta lista, podemos
perceber umaumento constanteresponsável
por uma captação, emreais, 280% maior com-
parada ao ano anterior.
Entretanto, nem tudo é maravilhoso, e esta-
ríamos sendo negligentes se não levássemos
em consideração o nível de responsabilidade
que umserviço éticode auditoriaexige. Oses-
cândalos das fraudes internacionais, que de-
ram origem à criação da Lei Sarbanes Oxley
(SOX), implicaram uma série de exigências
por transparência.
Hoje, setores públicos, investidores, organi-
zações e o próprio consumidor exigem infor-
mações que garantam que a empresa está “an-
dando na linha”, ou seja, recolhendo devida-
mente seus impostos e arcando com o ônus
que integra o cotidiano de qualquer gestão.
Ainda assim, podemos afirmar que temos óti-
mas perspectivas para 2007, para o mercado
de capitais e para osauditores, com muito tra-
balho e com esperança de que o novo com-
portamento dos públicos que se relacionam
com as empresas prove que a auditoria traz
vantagens a toda organização que deseja cres-
cer, e não somente àquelas que vão negociar
ações na Bolsa.

EduardoAugustoRochaPocetti é diretor de Assuntos In-
ternos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(Ibracon) e sócio diretor da BDO Trevisan
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Os limites do agronegócio
Para permanecermos como superpotência agroindustrial
exportadora é preciso identificar os limites ao crescimento

Os dados não deixam dúvidas: o Brasil se
tornou uma superpotência agrícola no século
XXI. É o maior exportador mundial de sete com -
modities: açúcar, etanol, café, suco de laranja, fu-
mo, carne bovina e de frango; é o segundo exporta-
dor de soja e farelo de soja; e quarto em carne suína
e milho. OBrasil é um exportadorde produtos sem
maior valor adicionado? Sim. As exportações de
commodities cresceram, de 1997 a 2005, 8% ao
ano. Mas até ai, não há ameaça aos países desen-
volvidos protecionistas — pelo contrário, com
matéria-prima barata, só os ajuda a proteger o
emprego dos seus trabalhadores.
O fato novo é que as exportações de produtos pro-
cessados (alimentos industrializados), cresceram
9%aoanono mesmoperíodo;nosprodutossemi-
processados (complexo de carnes e derivados da
soja), crescemos 5% ao ano. As commodities são
importantes pela pujança exportadora e agora
são o suporte que confere competitividade aos
produtos semiprocessados e industrializados. E
ainda, na pauta exportadora, há os novos produ-
tos da hortifruticultura, cujas vendas externas
cresceram 10% ao ano no período considerado. O
Brasil cresce como um novo parceiro no mercado
de hortaliças, verduras e frutas,de alto valor — um
concorrente temível. O Brasil ainda vem crescen-
do mais rapidamente nos anos recentes. Desde
2000até 2005,asexportaçõesde produtosproces-
sados cresceram20% por ano; ede 2004 a2005 es-
sas exportações cresceram 33%.
Agora, para permanecermos como superpotên-
cia agroindustrial exportadora é preciso identifi-
car com clareza os limites ao crescimento futuro.
Uma implicação importante deste conhecimento
é a avaliação do ambiente de negócios e investi-
mentos no agribusinessbrasileiro.
Nossos estudos recentes têm apontado fatores li-
mitantesdocrescimento docomplexodoagrone-
gócio. O Brasil “fortaleza agrícola” deve reconhe-
cer seus limites; e, o mais importante, se prosse-
guirmos mostrando ao mundo o País “superpo-
tênciaagrícola”, isso poderáinfundir,nosconcor-
rentes,primeirooreceio edepoisotemor,quando
alardeamosque temosainda 90milhões dehecta-
respara cultivar,quando cultivamos62 milhões.E
commodities baratas são um fator-chave na com-
petitividade dos produtos semiprocessados e in-
dustrializados.
Aí reside o receio dos países desenvolvidos: um
competidor na área de produtos de alto valor adi-
cionado,que, naquelespaíses,sempre foiprotegi-
do com tarifase com escalada tarifária. Nãoé de se
estranhar que estes países nem queiram ouvir fa-
lar em concessões na agricultura na Organização
Mundial do Comércio (OMC).
Vamosaosfatoreslimitantes. Oprimeirodelesdiz
respeito, justamente, à posição de grande expor-
tador mundial. Nessa colocação assumida pelo
Brasil, perdemos a condiçãode país que nãoafeta
mais os preços internacionais, que é um tomador
de preços. No passado, bastava que produzísse-
mos pouco abaixo dos custos internacionais, e a
demanda externa era infinitamente elástica. Não
havia limites às exportações. Mas não é mais o ca-
so das exportações agrícolas atuais. O que o Brasil
faz na produção repercute no mercado interna-
cional e, a partir daí, os preços rebatem no merca-
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Mudança de mentalidade
NOSSO P RO C E S S O DE COLONIZ AÇÃO, CUJO

modelo foi calcado naexploração das riquezas
naturais por colonizadores interessados em
voltar para sua terra natal quando estivessem
com as burras cheias de ouro, deixou conse-
qüências no imaginário do brasileiro. Talvez a
maior implicação deste processo esteja na
aceitação, por grande parte do nosso povo, de
métodos pouco ortodoxos. Temos uma buro-
cracia imensa, que alimenta uma corrupção
que insiste em não acabar.

Nesses 500 anos, várias quadrilhas se insta-
laram no País, isso para não citar os “espertos”
queacham quepodemroubardinheiro dopo-
vo, enganar as autoridades e levar vantagem
sobre seus conterrâneos. Na base da popula-
ção, há até uma certa admiração por quem é
capaz de levar vantagem.

Mudar essa mentalidade é um desafio para
várias gerações. Mas o tamanho da tarefa não
podeimpedir quenós,queagora somososres-
ponsáveis pelo País, nos privemos de louvar
qualquer iniciativaque imponhao devidores-
peito às regras criadas pelos nossos represen-
tantes no Poder Legislativo.

A série de ações que a Polícia Federal tem

empreendido contra máfias incrustadas nas
entranhasdo nossoPaís estánorol dasiniciati-
vas que merecem aplausos.

Foram dezenas de investigações que resul-
taramnaprisãoe noindiciamentodecentenas
de pessoas. Mas é precisoque as ações policiais
não incorram nos métodos adotados por
quem está sob investigação.

Hoje, opresidente da Ordemdos Advogados
doBrasil (OAB),Cezar Britto,tem umencontro
marcado com o ministroda Justiça, Tarso Gen-
ro, para discutir os métodos empregados na úl-
timaoperação feitapelaPolícia Federal,deno-
minada Hurricane (furacão, em português),
quedesmontouumarede decorrupçãonoRio
de Janeiro. A OAB diz que os métodos aplicados
pela Polícia cerceiam o direito de defesa dos
acusados. Não há justificativa para que a lei
não seja cumprida. Ainda mais quando a sus-
peita recai sobre policiais. Se queremos real-
mente melhorareste País, nãopodemos incor-
rer nos erros que tanto criticamos.

Esperamos que o ministro da Justiça certifi-
que-se de que nenhum direito esteja sendo
violado.Sóassim caminharemosparaumBra-
sil que nos orgulhe a todos.
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do interno, na própria área de produção.
O segundo fator limitante é a proteção aos insu-
mos. A agricultura beneficiar-se-ia do câmbio
atual, sob a ótica da importação de insumos. Até
hoje não foi feito um esforço para desregulamen-
tar o registro da importação livre e desgravada e
insumos agrícolas do Mercosul.
Resultado: os produtores de Paraguai, Uruguai e
Argentina pagam entre 40% e 60% a menos, pelos
insumos, do que pagam os do Brasil. A proteção à
indústria de insumos tem-se mostrado prejudi-
cial àprópria indústria nolongo prazo,na medida
em que desestimula o aumento de eficiência e
competitividade do setor protegido.
O terceiro fator são os juros elevados. Causam im-
pacto direto sobre a agricultura, o único setor da
economia que imobiliza recursos próprios ou de
terceiros por 180 dias para produzir e até 210 dias
para comercializar — a indústria gira o capital em
prazo muito inferior. Além disso, a agricultura
tem de estocar por 12 meses o que produz nos três
meses da safra. Com os juros desempenhando
um papel tão importante, com período tão longo
de gestação dos investimentos na produção, fica
difícil à agricultura se viabilizar, mesmo com to-

das as vantagens comparati-
vas por ela geradas que aca-
bam dissipadas pelo custo do
dinheiro.
O quarto é a política comer-
cial. A desgravação tarifária
unilateral, no período de 1989
a 1994, contribuiu para ate-
nuar a discriminação da agri-
cultura, um setor tributado,
enquanto a indústria era pro-

tegida. Uma importação mais livre e desgravada
de produtos industriais contribuiria para as ex-
portações agrícolas — via câmbio, inclusive —
nas quais temos vantagens comparativas indis-
putáveis. Com isso, melhorariaa rentabilidade da
agricultura exportadora, tornando dispensáveis
as“políticascompensatórias setoriais”, taiscomo
ossubsídios nocréditorural,que beneficiamape-
nas uma pequena parte dos agricultores.
O quinto fator limitante tem sido a incapacidade
de sustentar os avanços obtidos com as reformas
estruturaisda economia.ALeiKandir (1996)trou-
xe o fim das exportações gravadas com o ICMS,
mas cresce acada ano a pressãodos governadores
dos estados agroexportadores para o retorno do
imposto. Alguns governos estaduais forçam os ex-
portadores a declarar que parte do produto que
escoa pelas estradas se destina ao mercado inter-
no, só para cobrar o ICMS. Há o perigo de o Brasil
voltar a exportar impostos. Além disso, apesar dos
investimentos em pesquisa, não logramos sus-
tentar essas aplicações. Medidoscomo parcela do
PIB agrícola, eles caíram dramaticamente. Nos-
sosestudos mostramque de1974até 1997tinham
aumentado substancialmente. A partir de 1998
até os dias de hoje, os investimentos diminuíram
de forma dramática.

MaurodeRezendeLopes é pesquisador e membro do Conselho
Consultivo do IBRE/FGV

A segunda parte desse artigo será publicada na edição de
amanhã
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«É um contra-senso existir esta tarifa
para o etanol brasileiro.»
JEB BUSH
EX-GOVERNADOR DA FLÓRIDA,  CO-PRESIDENTE DA

COMISSÃO INTERAMERICANA DE ETANOL

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 17 abril. 2007. Opiniao, p. A2.




