
Economia

Hora de poupar
A despeito da crise americana, a perspectiva é de um cenário positivo para o agronegócio
brasileiro, com preços altos e bons lucros, mas o momento não é para investir

O s desdobramentos da crise
imobiliária norte-ame-
ricana devem continuar
afetando as economias

mundo a fora, com impactos variáveis
e possibilidade de recessão em diversas
regiões do planeta, já que os EUA detém
30% do PIB - Produto Interno Bruto,
mundial. O tamanho real dos prejuízos
ainda não pode ser mensurado, mas
caso as commodities agrícolas sejam
atingidas isso afetaria de maneira direta
o agronegócio brasileiro. "Essa possi-
bilidade por enquanto é remota, pois a
tendência é de mercados firmes", dizia
no mês passado o professor Geraldo

Barros, coordenador das pesquisas so-
bre comercialização agropecuária do
Cepea - Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada, Esalq/USP.

Estudo realizado pelo Cepea sobre
os impactos da recessão americana no
agronegócio brasileiro indicavam que
algumas commodities podem sofrer mais
com a crise do que outras. São elas o café,
a laranja e o farelo de soja, cuja demanda
tende a se manter mas não deve crescer.
Já o açúcar, as carnes e os grãos devem
viver um período de aquecimento no
consumo. "O crescimento mundial proje-
tado acima de 4% deve puxar a demanda
destes alimentos e sustentar os preços em

altos patamares", diz Barros. Em sua opi-
nião, os países emergentes manteriam seu
poder aquisitivo, a despeito da crise. "Nes-
tas localidades as taxas de crescimento
são altas - a China, por exemplo, crescerá
11,5% este ano - e mesmo que elas sejam
reduzidas a queda será moderada e não
deve refrear o consumo."

Na avaliação de Barros, o dólar bara-
to e os juros baixos ajudariam a manter
os preços agrícolas em patamares eleva-
dos. "Os países que não têm sua moeda
atrelada ao dólar hoje estão com mais
poder de compra. Além disso, os juros
baixos evitam que as commodities se-
jam desovadas em grandes volumes no
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mercado, o que faria os preços desaba-
rem", calcula.

A China, a Rússia e a índia são
exemplos de economias que terão suas
compras ampliadas ao longo de 2008.
A China deve permanecer ativa no mer-
cado como grande exportadora e impor-
tadora, mas não em função da queda do
dólar. Tradicional importadora de grãos
do Brasil, talvez ela tenha que comprar
mais farelo, uma vez que a demanda por
óleo no Brasil deverá crescer por conta
do biodiesel. Já a Rússia - importante
compradora de açúcar e carnes do Bra-
sil - não se orienta pelo dólar há três
anos. Resultado: seu poder de compra
se expande mais rapidamente neste
momento. A índia com sua moeda mais
flexível também terá mais poder e deve
elevar, em especial, a importações de
açúcar brasileiro.

De qualquer maneira, da porteira para
dentro da propriedade a vida do agricul-
tor brasileiro tende a ser tranquila. Para
2008 o cenário é positivo, mas segundo
Barros, o produtor não deve se iludir,
imaginando que vá passar por "céu de
brigadeiro". Os preços vão estar bons,
mas os custos também serão altos. É
provável que os agricultores colham bons
lucros, mas estes devem ser empregados
com sabedoria. Há a hora de poupar e a
hora de investir; e elas quase nunca coin-
cidem. "Neste momento, face à forte
demanda, há dificuldades de suprimento
de insumos, cujos preços estão em alta,
por isso o produtor deve refrear seu ím-
peto de investimento - compra de terras,
máquinas e veículos - e sim seguir sua
programação de investimento de longo
prazo", sugere.
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