
As razões dessas dificuldades foram:

• aumentos de custos de produção, motivados pe-

lo crescimento da demanda por insumos e pelos

preços ascendentes do petróleo e do aço;

• diminuição dos preços internos e externos, seja

pela oferta ampliada, seja pela valorização do real

frente ao dólar;

• quebras de safras causadas por dois anos de secas

impiedosas no Sul do país e em outras regiões, o

surgimento da ferrugem da soja, as restrições às

importações de carnes (por causa de novos focos

de aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná e tam-

be'm pela influenza aviária na Ásia e na Europa);

• o sucateamento da infra-estrutura de transportes;

• as questões macroeconômicas recorrentes (juros

altos, câmbio desfavorável e tributação elevada).

Esses foram fatores preponderantes para a maior

crise do agronegócio em quarenta anos. A incapa-

cidade de a OMC reduzir o protecionismo agrícola

também contribuiu para a manutenção das dificul-

dades de acesso aos mercados dos países ricos.

O quadro favorável para o setor sucroalcooleiro e a

recuperação recente de alguns preços são insuficien-

tes para trazer de volta o ânimo dos produtores ru-

rais. Entretanto, é preciso perscrutar o futuro, anali-

sar as grandes tendências mundiais do consumo de

produtos agrícolas e cuidar de estabelecer as mu-

danças internas. As políticas públicas e a organização

privada devem ser capazes de garantir o crescimen-



to deste importante setor da economia brasileira.

Algumas tendências são visíveis, e outras, menos

claras, são passíveis de inferir. Há uma crescente

demanda, entre os consumidores mais abonados

do mundo todo por produtos de melhor quali-

dade. Preço, sabor e aparência têm muito peso,

mas também avança a exigência de informações

sobre a origem dos produtos, como foram desen-

volvidos, a influência sobre o meio ambiente e a

saúde humana e animal. Há nichos para produtos

orgânicos e alimentos processados.

Certamente, ocorrerá uma importante mudança

de hábitos alimentares, bem como na procura de

produtos para energia renovável, em função de

uma série de variáveis (confira no quadro da pró-

xima página).

Essas tendências sinalizam aumento do consumo

de carnes, leite e derivados, verduras, frutas e me-

nor crescimento do consumo de carboidratos oriun-

dos diretamente dos grãos. É sempre pertinente

lembrar que a elevação no consumo de proteína

animal é acompanhada por pressão sobre a produ-

ção agrícola de grãos, em especial milho e soja, posto

que a produção de came suína e de aves é assentada

sobre o setor de rações. Mesmo o segmento bovino

depende, em muitos países, de dietas fortemente

apoiadas em cereais de alto valor nutricional.

BENEVOLÊNCIA E NECESSIDADES

No tema das negociações internacionais, os mo-

vimentos ocorrerão não pela benevolência dos

países ricos, e sim por suas necessidades. O grande

desafio da humanidade no século XXI é reduzir o

abismo entre países ricos e pobres, ou entre pes-

soas pobres e ricas dentro de uma nação. O mundo

todo está de acordo que é preciso melhorar a dis-

tribuição da renda para elevar a condição de vida

das populações de baixo poder aquisitivo e garantir

a defesa da democracia e da paz universal. Para

equacionar esta questão, a aber-

tura comercial agrícola é essencial.

Afinal, os ricos pagam para seus

agricultores não produzirem, en-

quanto os emergentes produzem

para pagar suas dívidas, e é por

isso que a Rodada de Doha che-

gará a algum tipo de acordo mais

favorável aos países em desenvol-

vimento, como, aliás, já sinalizam

as vitórias brasileiras nos painéis

do açúcar (contra a União Euro-

peia) e do algodão (contra Esta-

dos Unidos).

O avanço nas negociações in-

ternacionais pode abrir caminhos

relevantes para o Brasil. Hoje o

país já é o maior exportador mun-

dial de oito produtos (açúcar, ca-

fé, suco de laranja, complexo soja,

carne bovina, carne de frango, tabaco e etanol). O

potencial de crescimento nestas e em outras

cadeias é muito grande. Entretanto, talvez se

encontre na agroenergia. a mais importante

modificação do agronegócio mundial.

Na verdade, um novo paradigma energético se



a) O comportamento do crescimento demográfico.

Dados das Nações Unidas indicam que a popula-

ção do planeta, de 6,07 bilhões de pessoas em

2000, será de 8,13 bilhões em 2030, um espetacu-

lar crescimento de 35%, concentrado especialmente

na Ásia, que terá quase 60% do total deste aumen-

to. Nota-se, portanto, que serão mais de 2 bilhões

de novas bocas a ser alimentadas. Além disso, essa

população adicional será portadora de maior renda

per capita, em decorrência do acelerado crescimen-

to das economias asiáticas, o que deve ampliar a

demanda por proteína animal, frutas e energia.

b) Mudança no perfil da população. No ano 2000,

53% dos terráqueos encontravam-se na zona rural;

em 2030 projeta-se que serão apenas 39%. É claro

que isto implica mudanças de hábitos alimentares,

dada a complexidade da vida urbana.

c) A expectativa de vida é crescente no mundo

todo. Havia, em 2000, 600 milhões de pessoas

com mais de 6o anos no mundo; em 2030 estima-

se que serão 1,4 bilhão, um aumento de 124%.

Mais ainda: em 2030 seremos 1,39 milhão de pes-

soas com mais de cem anos!

d) Diferenças na distribuição das fai-

xas de renda. Espera-se um cresci-

mento económico mundial superior

a 3% ao ano na próxima década. En-

tretanto, os países desenvolvidos cres-

cerão 2,4%, enquanto os emergen-

tes crescerão 4,6%, quase o dobro.

Isso determina diferenças nos fluxos

do comércio de produtos agrícolas.

Só o Sudeste asiático crescerá mais que 5,5% ao ano!

e) Novos avanços tecnológicos. A biotecnologia

será aplicada na geração de plantas resistentes a

secas, geadas, pragas e doenças. Serão produzidos

alimentos mais ricos e até com poder medicinal. Já

a nanotecnologia permitirá a manipulação de ge-

nes. Esses dois elementos, somados ao seqiiencia-

mento genético de plantas, vão revolucionar a

alimentação humana e animal.

f) Preocupações com o meio ambiente e, especial-

mente, com a água, terão papel dominante na

definição de sistemas de produção, criando novos

mecanismos financeiros para o uso adequado dos

recursos naturais.



desenha. É difícil compreender como a humani-

dade, em poucas décadas do século XX, construiu

toda uma civilização sobre os alicerces pantanosos

do petróleo, produto fóssil, finito, mal distribuído

entre os países e regiões, e dominado por poucas

empresas. É incrível! Mas, de qualquer maneira, a

alvorada do terceiro milénio mostra que o "im-

pério" do petróleo chega ao seu ocaso, nas próxi-

mas quatro, cinco ou seis décadas.

Há 50 anos, o consumo mundial de petróleo era

de 4 bilhões de barris por ano, e a descoberta de

novos poços era de 30 bilhões de barris por ano.

Hoje, o consumo anual é de 30 bilhões de barris,

e as descobertas mal arranham os 4 bilhões.

Académicos do mundo inteiro se debruçam em

busca de alternativas energéticas, visto que o desen-

volvimento da humanidade depende fundamental-

mente de novas fontes de energia. Fala-se na nova

célula de hidrogénio, em energia solar, em muitos

outros caminhos. Entretanto, a ponte entre a civili-

zação do petróleo e a que a sucederá em menos de

um século terá de ser feita com combustíveis líqui-

dos de origem agrícola. O etanol e o biodiesel estão

neste caminho, assim como a madeira, resíduos de

produção animal e vegetal, e a biomassa em geral.

Tais combustíveis, renováveis, ambientalmente

menos agressivos, mais democráticos (porque qual-

quer país pode produzi-los), criarão uma nova civi-

lização, mais justa e equilibrada. Mesmo que os

preços do petróleo voltem a cair, os biocombustí-

veis são agora irreversíveis: da mesma forma que a

segurança alimentar foi a grande prioridade na se-

gunda metade do século passado, agora será preci-

so garantir a segurança energética, e os biocom-

bustíveis tornam-se estratégicos nesse cenário.

40% DO P1B BRASILEIRO

O agronegócio já é o maior setor da economia

brasileira, representando quase 40% do P1B nacio-

nal, gerando 37% de todos os empregos e respon-

dendo por 36% das exportações, sustentando

nosso saldo comercial (o agronegócio responde por

cerca de 92% do resultado comercial brasileiro).

As relações comerciais do agronegócio brasileiro

são caracterizadas por sua abrangência internacio-

nal. União Europeia e Estados Unidos são nossos

maiores parceiros comerciais (quase 50% do total),

mas está crescendo a participação de novos países

emergentes, como a China (8%), o Oriente Médio

(8%) e outras nações asiáticas (11%).

Outra característica das exportações brasileiras é



a diversidade de produtos. Há 50

anos, o café representava a maior

parte das nossas exportações e

hoje responde por menos de 7%,

enquanto a soja, que nem existia

em 1950, atualmente é respon-

sável por mais de 18% das vendas

externas. Carnes, couro e seus

produtos já somam 25%. Essa

transformação aconteceu em

muito pouco tempo.

COMO EXPLICAR ESTE

FENÓMENO?

O primeiro fator é a tecnologia:

o Brasil detém hoje a melhor tec-

nologia tropical do planeta. Essa

moderna tecnologia permitiu

avanços expressivos na produção

e, especialmente, na produtivida-

de das diferentes cadeias do agronegócio brasileiro.

Não é à-toa, por exemplo, que a área de grãos

cultivada aumentou 25% nos últimos 15 anos, e a

produção aumentou 107%. O avanço da produção

só não foi maior por conta de condições climáticas

extremamente adversas nas duas últimas safras.

BALANÇO SOCIAL
É tudo, de fato, espetacular, inclusive o balanço

social destes avanços tecnológicos, por permitir a

produção de alimentos mais baratos para o povo

brasileiro e maior competitividade externa para os

produtores. Não se pode esquecer que o conceito

de agronegócio abrange todas as cadeias produ-

tivas e seus diferentes agentes, sejam cientistas,

produtores familiares, pequenos, médios e gran-

des, a indústria e o comércio, a armazenagem e a

distribuição.

Temos hoje 62 milhões de hectares agricultados,

15 com culturas permanentes e 47 com culturas

anuais. Além disso, o país apresenta mais de 200 mi-

lhões de hectares de pastagens, dos quais 90 milhões

são aptos para a agricultura. Não há nenhum conti-

nente, para não falar país, com este potencial de

crescimento espantoso, que não implica derrubar

florestas e avançar sobre a Amazónia.

É claro que essa capacidade de expansão apavora

os concorrentes, que, observando nosso crescimen-

to, tratam de criar todo tipo de barreira, e até de

contrapropaganda, para estancar o avanço brasi-

leiro. Nem o estudo da OCDE, que provou que o

Brasil só subsidia mais a produção rural que a Nova

Zelândia, serve para reduzir a ofensiva primeiro-



mundista contra nós. Assim, enquanto o PSE (Esti-

mativa de Apoio do Produtor) do Japão é de 58%,

o da União Europeia, 34%, o do Canadá, 22%, o

dos Estados Unidos, 17%, o PSE brasileiro mal

chega a 3% do PI B agrícola nacional.

A despeito do grande diferencial de subsídio aos

produtores, o agronegócio brasileiro é capaz de

crescer e de se expandir internacionalmente. No

caso do etanol, para o qual usamos 3 milhões de

hectares plantados com cana-de-acúcar, há espaço

para multiplicar esta área, além da capacidade de

dobrar, em dez anos, a produção por hectare. O

biodiesel, por sua vez, tem potencial quase ilimi-

tado, dadas as diversas matérias-primas que o Brasil

pode usar, em função das suas disparidades regio-

nais: mamona e pinhão manso no semi-árido, óleo

de palma na Amazónia, e soja, girassol, amendoim,

algodão, sebo bovino, entre outros, no país inteiro.

CAPITAL HUMANO

A dotação de recursos naturais constitui clara

vantagem comparativa do país. Possuímos quase

20% da água doce do planeta, amplas áreas agrí-

colas e uma biodiversidade fecunda que possibilita

a geração de novos produtos.

Entretanto, reside no capital humano o principal

motivo do sucesso da agricultura brasileira. Produ-

tores extremamente competitivos permitiram este

crescimento espantoso no Brasil nos últimos anos.

É claro que políticas públicas foram relevantes, como

os mecanismos de financiamento para investimen-

tos (como o Moderfrota), o alongamento das dívi-

das (Secutirização, Pesa e Recoop). Também os bons

preços internacionais dos anos 2002-03 ajudaram,

acoplados ao câmbio favorável. Mas foi a enorme

competitividade de uma nova geração de produtores

rurais, capazes de incorporar as novas tecnologias e

de aproveitar os bons ventos do mercado, com

grande capacidade gerencial, tanto financeira quanto

comercial e de RH, a grande responsável pelo

boom do agronegócio nos primeiros anos do

século XXI.

Esse pessoal está aí, na ativa, ainda bem mais

equipado hoje, depois de sobreviver a essa crise

avassaladora. Essa jovem geração de moças e

mocos do campo e do agronegócio está preparada

para os avanços que as tendências já demonstradas

oferecem aos produtos do Brasil.

Mas é preciso apoiá-los. A sociedade brasileira

precisa compreender que um novo ciclo de pro-

gresso rural alavancará um salto de desenvolvimento



único para o país. Podemos lide-

rar a criação de uma nova civili-

zação por meio da agroenergia,

sem que isto signifique destruir

nossos recursos naturais. Ao con-

trário: os números da produção

de grãos mostram isso. Se não

tivéssemos evoluído tecnológica

e gerencialmente nos últimos

cinco anos, a terra necessária para

a produção de grãos deste ano

seria bem maior. Portanto, nosso

padrão tecnológico é eminente-

mente preservador, além de con-

servacionista!

Desta forma, o apoio ao pro-

dutor deve vir da pressão da so-

ciedade urbana, como já se dá

há décadas em países desenvolvi-

dos. Não existe mais o jeca-tatu

ou o coronel dos grotões. Nosso agropecuarista é

eficiente, capaz e competitivo, o que dá à própria

reforma agrária um conceito diferente de 50 anos

atrás, quando de fato nossa agricultura ainda tinha

núcleos de grande incompetência.

DIAGNÓSTICO PERFEITO
Quais as questões mais importantes a serem tra-

tadas?

Já existe um diagnóstico perfeito a esse respeito. O

Ministério da Agricultura tem clareza do que deve

ser feito e trabalha em busca do consenso dentro do

governo como um todo para implantar medidas de

modernização e fortalecimento do campo.

O principal item é uma política de renda para o

setor. O seguro rural é uma grande necessidade.

Ainda pequeno, mas já criado por lei e também

regulamentado, esse instrumento será, dentro de

alguns anos, como já é nos países desenvolvidos, o

grande elemento que evitará a recorrente obriga-

ção de sucessivos governos em prorrogar dívidas de

produtores quando as crises se avolumam. Obriga-

ção que permanecerá, enquanto não se consolidar

e se completar o projeto do seguro rural com: a)

criação do Fundo de Catástrofe; b) redução do

custo do prémio de seguro.

Um avanço positivo no tema foi a abertura do

monopólio do resseguro pelo 1RB. É urgente equa-

cionar os estoques da dívida rural, fator que insta-

biliza todo o setor e que é, inclusive, responsável

pela redução da área plantada com grãos em quase

5% para a safra 2006-07.

Por outro lado, devemos buscar novos mecanis-

mos de crédito rural, inclusive habilitando os bancos

privados a trabalhar com a caderneta de poupança

rural, a operar com recursos do crédito rural equa-

lizáveis pelo Tesouro e a repassar recursos dos fun-

dos constitucionais (FCO, FNE). As instituições

financeiras cooperativas devem ser cada vez mais

apoiadas, recebendo autorização para operar dire-

tamente com recursos do FAT e com repasses de

bancos cooperativos internacionais, como o Crédit

Agricole, o Desjardin, o DG Bank e outros.

Devem ser ampliados os mercados futuros, sobre-

tudo desburocratizando os novos títulos criados pé-



Io governo (CDA/WA, NCA, CPR), estimulando

operações de hedge, o que reduziria a demanda de

ações da política de preços mínimos para sustentar

os preços agrícolas, aliviando o Tesouro e redirecio-

nando seus recursos para políticas de renda mais

ligadas ao mercado.

É fundamental o vigoroso investimento em infra-

estrutura e logística, para viabilizar a atividade rural

em áreas mais distantes e garantir condições com-

petitivas aos produtores tradicionais. Espera-se que

as PPP ajudem neste caminho.

RISCO TECNOLÓGICO

O progresso tecnológico é um fator dinâmico, de

modo que, embora tenhamos a melhor tecnologia

tropical do planeta, a escassez de recursos pode nos

levar a perder a competitividade. A Embrapa trabalha

com a ideia da sociedade de propósito específico,

em que o setor privado - principal beneficiário dos

resultados da pesquisa - passará a apropriar-se tam-

bém da parte dos royalties. O setor de agroenergia

poderia ser a primeira boa experiência para um

projeto desta natureza, dado seu bom momento.

Ainda na área tecnológica, embora em outro pon-

to, a defesa sanitária merece especial atenção. As per-

das recentes com a aftosa são exemplares, mos-

trando ao governo e ao setor privado a necessidade

de andarem juntos nesse sentido. A rastreabilidade

e a certificação se acoplam à questão sanitária, em-

bora não façam parte dela. Consumidores do mun-

do inteiro estão cada vez mais exigentes quanto à

origem e ao modo de produção do que compram.

E, é claro, também no agronegócio a primazia é do

consumidor; ele determina as ações do produtor.

Do lado privado, além das parcerias já referidas,

é imperiosa uma melhor articulação dos diferentes

elos de cada cadeia produtiva, em benefício da sua

própria sustentabilidade. O conceito de cadeia pro-

dutiva está bem estabelecido, mas a prática ainda

não, em especial onde ela é mais

poderosa, ou seja, na industrializa-

ção e na distribuição. Sem a aplica-

ção do conceito, teremos um de-

sastre setorial se repetindo ao

longo do tempo.

Nesse sentido, o cooperativis-

mo tem um papel cada vez mais

importante, porque as cooperati-

vas são atores da integração pro-

dutiva, da agregação de valor e da

própria organização da cadeia. Mas

também elas devem dar atenção

à intercooperação e às modernas

técnicas administrativas.

E, para a melhor articulação

entre os agentes económicos das

cadeias produtivas, não é mais

possível tolerar desrespeito a con-

tratos. Nos últimos anos, a falta de respeito a

contratos - inclusive ao direito de propriedade -

tem sido um fator inibidor de novos investimentos

no campo, sejam eles nacionais ou internacionais.

O conceito de sustentabilidade - incorporados

nele o tema ambiental e os direitos dos trabalha-

dores rurais - deve ser rigorosamente assumido

pelos produtores, pois aí residirá um fator limitante

de acesso aos mercados.

Por fim, é preciso voltar a atenção para temas re-

petidos, aceitos, mas não adequadamente imple-

mentados. A velha tese de que uma andorinha só

não faz verão nunca foi tão verdadeira: articulação,

integração, organização, entendimento, harmoniza-

ção, regramento, eis os temas fundamentais, estru-

turais.

Se todos estes pontos, já conhecidos e repetidos,

forem adequadamente tratados, o céu é o limite

para o agronegócio brasileiro.

Quem viver, verá!

Text Box
Fonte: Mercado Global, a. 34, n. 120, p. 26-33, jan. 2008.




