
AGROTENDÊNCIAS

A nova geografia
agrícola

São dois os fatores que vão determi-
nar o rumo dos investimentos dos

agricultores e pecuaristas brasileiros nos
próximos dez anos: a demanda nova (e
crescente) por combustíveis renováveis
e o expressivo aumento no consumo de
proteínas, sobretudo no mercado exter-
no. Aos poucos, os produtores rurais,
grandes ou pequenos, deixam a tradição
familiar para trás e começam a racioci-
nar com o bolso. Esse processo está le-
vando o agronegócio brasileiro a um sen-
sível deslocamento espacial da produção.
Compreendê-lo é fundamental para pla-
nejar os investimentos de qualquer inicia-
tiva económica, pública ou privada daqui
para a frente.

Um estudo recém-dívulgado pelo
Ministério da Agricultura reforça essa
tendência. Mostra que as grandes
commodities exportáveis, como as su-
croaícooleiras (cana, açúcar e etanol) e
as derivadas da soja (grão, farelo e óleo)

continuarão dominando a cena do pró-
ximo decénio. Ao mesmo tempo, proje-
ta uma sensível expansão na produção e
exportação de carnes - bovina, suína e
de frango. Esse movimento provocará,
ainda, uma explosão no cultivo e nos
embarques de milho, o cereal básico da
ração animal. Trata-se de um comporta-
mento que vem sendo observado nos úl-
timos dois ou três anos.

Os biocombustíveis, sobretudo o ál-
cool, são o aspecto mais visível desse pro-
cesso. Não por acaso, o estudo do Minis-
tério aponta o etanol como o produto do
agronegócio brasileiro que mais vai cres-
cer nos próximos dez anos - alta de 120%
na produção e de 220% na exportação.
Mas o que realmente sustenta o atual ci-
clo de preços elevados das commodities
é, certamente, o forte crescimento do
consumo de proteína animal. É o caso
das carnes e de seus ingredientes para a
ração, como o milho e a soja. Tal cresci-

mento se explica, é claro, pela forte ex-
pansão económica - e, conseqúentemen-
te, pelo aumento do poder aquisitivo -
dos grandes países emergentes, como a
China, a índia e o Brasil.

Para atender a essa nova demanda, o
Brasil terá de produzir mais. E há duas
maneiras de se obter isso: pela elevação
dos índices de produtividade ou peia ex-
pansão da área de plantio. O Ministério
da Agricultura calcula que o agronegócio
terá de incorporar entre nove e dez mi-
lhões de hectares para suportar o aumen-
to da produção demandada em oito se-
tores básicos - arroz, feijão, milho, soja,
trigo, algodão, café e cana-de-acúcar.
Com isso, a área plantada no Brasil pas-
saria de 53 milhões para mais de 62 mi-
lhões de hectares nos próximos dez anos.
A soja deve liderar essa expansão, agre-
gando um potencial de 5 milhões de hec-
tares ao seu processo produtivo. A cana-
de-açúcar tende a ocupar outros 4 mi-
lhões de hectares, passando dos atuais 6
milhões para mais de 10 milhões de hec-
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tares. Já o milho, outro setor que projeta
saltos na produção, deve crescer em pro-
dutividade, e não em área. Eis aí o cená-
rio a ser considerado no planejamento
de investimentos, sobretudo logísticos, no
agronegócio brasileiro.

Desenvolvimento no interior
O Brasil, é claro, ainda dispõe de ter-

ras virgens passíveis de ocupação. Mas,
num primeiro momento, o deslocamen-
to espacial do agronegócio ocorrerá de
forma intra-regional - isto é, nas áreas já
ocupadas por culturas agrícolas e pasta-
gens. Lavouras tradicionais, como as de
arroz, feijão e café, deverão ceder espa-
ços para essa expansão, projeta o Minis-
tério da Agricultura. Isso não significa,
necessariamente, que haverá perdas na
produção de alimentos tradicionais. A
área menor poderá ser compensada por
aumentos da produtividade - devido ao
uso intensivo de tecnologia. Mesmo as-
sim, é fácil imaginar que o impacto de-
corrente da troca de uma atividade por

outra numa mesma região será expressi-
vo. Isso já aconteceu num passado recen-
te, com a soja no norte do Mato Grosso.
Atualmcnte, continua acontecendo no
oeste paulista, onde as criações extensi-
vas de pecuária bovina (de corte ou de
leite) cedem áreas para a expansão da
cana-de-açúcar. Muda completamente o
perfil económico de uma região e de suas
cidades-pólo, que se transformam da
noite para o dia a partir da chegada de
indústrias e atividades correlatas de co-
mércio e serviços. Em alguns casos, sur-
gem até novas cidades.

O agronegócio continua a interiorizar
e diversificar o desenvolvimento econó-
mico brasileiro. Já aconteceu no Centro-
Oeste, vem acontecendo no Norte e vai
explodir no interior do Nordeste. E vai,
sobretudo, mudar o perfil económico
interiorano das regiões mais desenvolvi-
das do país, como o Sudeste e o Sul. •

* Silmar César Multer é jornalista e consultor de
agronegócios
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