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A valorização das commodities agrícolas no mercado internacional e o aquecimento da 
economia no mercado interno estão proporcionando bons resultados aos empresários do setor 
de agronegócios. Tanto para a safra atual, fruto do planejamento feito no ano passado, quanto 
para o próximo plantio as expectativas são otimistas e indicam negócios rentáveis para todo o 
setor. 
 
"Acredito que teremos um cenário ainda positivo por mais uns três a cinco anos, com preços 
favoráveis dos principais produtos agrícolas, salvo se a crise da economia americana se 
aprofundar ou se alongar muito", argumenta Roberto Rodrigues, presidente do Conselho 
Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Cosag) e ex-
ministro da Agricultura do governo Lula. 
 
De acordo com Rodrigues, o setor de agronegócio hoje está caracterizado mundialmente por 
um desequilíbrio entre demanda e oferta. De um lado a demanda cresceu no mundo todo em 
função do aumento de renda das populações dos países emergentes, como a China, a índia e a 
América Latina, que começaram a comprar mais produtos de origem agrícola, como alimentos 
e vestuário. De outro lado a oferta diminuiu por diversas razões como as secas que castigaram 
a Austrália, a Europa Central e mesmo a América do Sul e que reduziram a produção agrícola, 
sobretudo de trigo, arroz e algodão. Outro motivo foi a moagem de milho americana para 
produção de etanol que não só desviou o milho destinado à alimentação como ocupou áreas 
usadas para o plantio de soja, diminuindo também a oferta desse grão. Como resultado, houve 
Uma redução dos estoques mundiais desses cinco produtos - milho, soja, algodão, trigo e 
arroz - que hoje estão em tomo de 80% do que eram há dez anos,; de acordo com Rodrigues. 
Com isso, os preços das principais commodities agrícolas dispararam refletindo nas economias 
de todo o mundo e beneficiando produtores de todos os tamanhos: pequenos, médios e 
grandes. "A curto prazo teremos bons preços e boa oportunidade de lucro para o agricultor", 
prevê Roberto Perosa, coordenador de cursos de pós-graduação era agronegócio da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Os pequenos e médios; empresários, segundo avaliação de Perosa, 
poderão tomar a decisão de plantio com tranqüilidade porque a demanda está alta no mercado 
internacional e não deverá cair, mesmo diante da recessão americana. Isto porque, de acordo 
com Perosa, a China continuará crescendo e, pelo menos parcialmente, ajudará a suprir a 
perda dessa fatia de mercado. 
 
A participação dos pequenos empreendedores no agronegócio é expressiva em quase todos os 
segmentos, com exceção das atividades que exigem grande escala como a carne bovina, o 
açúcar e o álcool. Das 4,8 milhões de propriedades rurais existentes no País, quase 90% são 
classificados como pequenos, com menos de 100 hectares. De acordo com Juarez de Paula, 
gerente da Unidade de Atendimento Coletivo-Agronegócios, do Sebrae Nacional, a presença 
dos pequenos produtores é predominante em áreas como agricultura orgânica, agroenergia, 
apicultura, aqüicultura e pesca, avicultura, castanhas, derivados da cana-de-açúcar (açúcar 
mascavo, cachaça, melado e rapadura), leite e derivados, floricultura, fruticultura e 
suinocultura. A agricultura de pequeno porte é responsável por 38% do valor , bruto de 
produção do setor. 
 
No estado de São Paulo as propriedades rurais de pequeno porte somam 85% das 231 mil 
unidades relacionadas pelo censo agropecuário de 2007 mas em termos de área ocupada, esse 
grupo responde por apenas 25% da área total das propriedades, segundo Tirso Meirelles, 
diretor da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP). 
 
Apesar do aquecimento do mercado de comodities, Meirelles acredita que os pequenos 
produtores sofrerão este ano com o aumento dos custos de produção, particularmente pela 
alta nos preços de insumos como fertilizantes e inseticidas. Neste início de ano, segundo 
Meirelles, os custos dos insumos já subiram 15%, seguindo a tendência do ano passado que 
fechou com alta de 50%. 
 



O diretor da FAESP afirma que o setor está se mobilizando para aperfeiçoar a extensão rural a 
fim de fortalecer os pequenos produtores rurais da porteira para dentro (produção) e da 
porteira para fora (comercialização). "Nossa grande preocupação é o que vai acontecer daqui a 
10 anos. Temos que fazer o necessário para manter o homem no campo, para que não ocorra 
o êxodo rural", diz. 
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