
As lideranças rurais têm dado valor ao mar-

keting? Parece haver mais ênfase em questões

de logística do que de marketing propriamente

dito. O volume não está atropelando a quali-

dade adicionada pelo marketing?

Vejo um paradoxo nessa questão.

Muitos produtores ainda confundem reivindicação

com marketing. Quando o mercado é favorável, o

foco é o crescimento, a escala e outras preocupações

empresariais, de forma a garantir posicionamento

competitivo mais adequado. Mas quando os pro-

dutores estão chegando à UTI, sempre procuram

aiguma ajuda do marketing. É compreensível que

assim seja, pois eles dependem muito de infra-

estrutura - estradas e portos, por exemplo -, que

está fora do seu alcance, ou de pleitos como rene-

gociação e alongamento das dívidas com institui-

ções financeiras.

Nesse momento, eles procuram ações de mar-

keting. Faz parte, mas está fora do nosso escopo. Em

compensação, o papel do marketing ainda é muito

tímido na exposição e multiplicação das macrode-

mandas do setor. Espera-se que o marketing possa

ajudar a resolver problemas localizados, mas não se
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lança mão dele na luta por definir um ambiente

gerai de negócios mais estável e proveitoso para o

agronegócio.

Objetivos comuns e gerais para o crescimento sus-

tentável da atividade no Brasil têm sido traçados pelo

Conselho Superior do Agronegócio, onde foi estabe-

lecido um plano geral, uma espécie de PAC do agro-

negócio, em que foram identificadas as principais ne-

cessidades de infra-estrutura, defesa sanitária etc. Há

um plano, mas não há ações de marketing para di-

vulgá-lo, e creio que é exatamente aqui que o mar-

keting poderia ser mais valioso para o agronegócio.

Quando o mercado é favorável
o foco dos produtores rurais

é o crescimento e outras preocupações
empresariais. Mas quando eles
estão chegando à UTI, sempre
procuram ajuda do marketing.
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> Afinal, estamos falando de um setor que produz

R$ 174 bilhões e que exporta R$ 112 bilhões, que

emprega 17 milhões de pessoas e que pode empre-

gar o dobro. Temos gargalos muito sérios em

termos de consenso, meio ambiente, produção e

vários outros, que precisam ser discutidos, alinha-

dos e posicionados para que os agentes do agrone-

gócio possam continuar investindo. Sem regras

claras e definidas sobre o ambiente do negócio,

dificilmente vamos manter as taxas de crescimen-

to. Para isso, é preciso marketing, até para gerar a

influência política necessária.

No entanto, o cenário é muito favorável à ex-

pansão do agronegócio.

Sim. Muita coisa alavanca o setor: a continui-

dade da dinâmica sem precedentes da economia

mundial e a estabilidade da economia brasileira.

Porém a falta de infra-estrutura pode frear o

agronegócio. Temos muitos diferenciais positivos,

mas que seriam mais bem potencializados caso

essa visão de unidade dos problemas fosse mais

alinhada. É papel do marketing ajudar na busca

desse alinhamento.
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E qual o papel do marketing no microambiente

no agronegócio?

Marketing não é só comunicação, mas uma série

de ferramentas que ajudam a reduzir o risco do

negócio. É preciso incentivar o uso desses mecanis-

mos, e cabe ao marketing traduzir isso em linguagem

adequada para quem mais precisa deles: os

produtores rurais.

Uma fronteira importante hoje é a integração ao

agronegócio das instituições financeiras, com seu

amplo ferramental capaz de limitar riscos como o

cambial, por exemplo, e proporcionar formas mais

baratas de financiamento da produção. Creio que

o marketing tem um papel importante nessa

integração. Hoje, queremos atrair para a ABMR&A

os prestadores de serviços financeiros.

Acredito que o marketing tem papel relevante e

decisivo na difusão dos problemas do agronegócio

e na busca das soluções para cada um deles, seja

macro ou micro. Num ambiente de negócios onde

é o consumidor quem dita o preço, é imprescin-

dível reduzir custos, ganhar escala e produtividade

por meio de tecnologia de ponta, melhorar perma-

nentemente a logística - imagine as vantagens para

os produtores do cerrado se pudessem usar mais a

hidrovia para transportar as safras ou se pudessem

reduzir as etapas, os chamados "tombos", ate' a

industrialização da produção.

Precisamos permear mais todos o elos da cadeia,

gerar novos veículos de difusão do agronegócio e

das boas iniciativas.

Onde se vê melhor a ação do marketing no

agronegócio no Brasil?

Muita coisa alavanca o setor:
a continuidade da dinâmica

sem precedentes, da economia mundial
e a estabilidade da economia brasileira.

Mas a falta de infra-estrutura
pode frear o agronegócio.
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> Existem iniciativas de sucesso em marketing em

diversas cadeias do agronegócio. Um exemplo re-

cente é a diferenciação da qualidade do café, hoje

atingindo um público consumidor mais diferen-

ciado, mostrando qualidade e difundindo o hábito

de consumir café como degustação.

Na soja, existe grande potencial, principalmente

na Europa, para grãos não-transgênicos, que deve-

riam ser mais valorizados. Precisamos criar uma

comunicação clara e agressiva a este respeito, caso

contrário dentro de pouco tempo tudo vai virar

commodity, sem nenhum diferencial de preço.

Outro caso particularmente bem-sucedido é o

da cadeia do algodão, que foi inteiramente rein-

ventada no Brasil nos últimos anos. As premissas

foram muito bem acertadas, começando pelos ins-

titutos de pesquisa e passando pela formação de

uma associação dos produtores com grande inter-

câmbio com os consumidores em todo o mundo

para o atendimento das exigências técnicas e am-

bientais. Também as empresas fornecedoras tive-

ram participação direta na melhora das condições

da cultura. É um caso interessante de marketing

que deu ao algodão uma condição-modelo e que

está gerando muita riqueza para o país.

Vemos também muitos coses interessantes de

empresas que, apesar de se relacionarem direta-

mente com os produtores, precisam explicar à po-

pulação novas situações tecnológicas, como o uso
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de sementes transgênícas, ou que desenvolvem

ações de fortalecimento de marca.

agressiva os benefícios imediatos e futuros da cul-

tura.

Qual a situação na bioenergia?

O efeito bioenergia mudou totalmente o cenário

do agronegócio brasileiro, a relevância do etanol

dando um salto no momento em que países como

o Estados Unidos consideraram a sua produção

mandatória. Isso nos abriu uma extraordinária ja-

nela de crescimento, mesmo com todos os proble-

mas do custo Brasil, logística, efeito cambial etc.

Temos um grande potencial a explorar, no que se

refere ao papel importante que o Brasil terá como

líder na produção de combustíveis renováveis, prin-

cipalmente a partir da cana-de-açúcar. A sociedade

precisa se dar conta da relevância do etanol, do fato

de o Brasil estar na dianteira em tecnologia e pro-

dução, com potencial imenso para a preservação

do planeta. Não foi por acaso que George Bush visi-

tou o Brasil para formar uma parceria estratégica.

O marketing tem muito a fazer a este respeito. É

preciso expor mais e melhor a marca etanol do Brasil,

mudando a percepção do consumidor do álcool

automotivo e esclarecendo, por exemplo, a ques-

tão da regra do preço. O que estamos vendo até

agora é muito mais uma ação passiva de países que

querem reduzir os problemas climáticos e que que-

rem vir ao Brasil estabelecer urna cadeia de supri-

mentos, como é o caso do Japão, Estados Unidos e

China, entre outros.

Não podemos, também, deixar crescer a imagem,

no Brasil e no exterior, de que a cana é prejudicial

do ponto de vista ambiental, social, de aproveita-

mento do solo etc. É preciso mostrar de forma mais

Onde o marketing está fazendo a diferença?

Os exemplos, felizmente, são muitos. Vamos pegar

a cachaça, uma atividade bem difundida, geral-

mente envolvendo pequenos produtores. São mais

de 6 mil marcas de cachaça, todas disputando entre

si para ver quem vendia mais barato. Graças a inicia-

tivas envolvendo ações de marketing, vemos agora

os grandes espaços do mercado brasileiro e interna-

cional sendo ocupados por produtos de qualidade.

No segmento de carnes também vemos várias

iniciativas bem-sucedidas, destacando diferenciais

de qualidade atestados por certificações, permitin-

do preços altos e demanda firme na ponta do con-

sumo. É um mercado que cresce bastante e ainda

tem muitas potencialidades. Isso vale principal-

mente para a carne bovina e de frango, mas basta

ir a um supermercado para notar a forte expansão

também da oferta de carnes como a de cordeiro.

Esse mercado até há pouco tempo era muito preju-

A sociedade precisa se dar
conta da relevância do etanol

do fato de o Brasil estar na dianteira
em tecnologia e em produção,
com potencial imenso para a

preservação do planeta.
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> dicado pelo abate de animais de mais idade. Graças

a controles de qualidade mais estritos, pequenos

produtores estão oferecendo o produto e se bene-

ficiando enormemente do crescimento do consu-

mo, uma vez que dez animais ocupam o espaço

que seria ocupado por uma única vaca.

Também na criação de eqüinos para finalidades

turísticas, de lazer, esporte e funcionalidade se nota

um ganho de espaço, beneficiando pequenos pro-

. dutores. A raça manga-larga paulista tem iniciativas

fantásticas, combinando estética e funcionalidade.

O marketing pode ajudar os pequenos e médios

produtores a preservar seu espaço no agrone-

gócio?

Ao contrário do que se pensa, há muito espaço

para o pequeno e o médio produtor no cenário do

agronegócio, desde que eles viabilizem estruturas

sustentáveis, geralmente por intermédio de coope-

rativas. No Paraná, por exemplo, pequenos e médios

produtores se organizaram em tomo de cooperativas

e conseguiram ganho de escala, redução dos

custos, modernização de processos e valorização

de seus produtos por meio de ações inteligentes de

marketing.

É verdade, porém, que foram os pequenos e mé-

dios produtores que menos se modernizaram, ca-

recendo ainda de uma mentalidade de gestão

empresarial.

A designação "marketing rural" não parece um

pouco antiquada para os dias de hoje?

Estamos numa política de transição de marca. A

ABMR&A tem 28 anos de existência, Em 2004,

resolvemos mudar nossa designação, de forma a

adicionar o agronegócio ao nosso nome, que ficou

sendo Associação Brasileira de Marketing Rural &

Agronegócio. É um ponto de transição, dentro de

uma política de marcas, com enfoque de toda a

cadeia do agronegócio, sem uma ruptura total com

o passado.

Hoje temos associados que representam, além

de produtores rurais de todos os tipos, empresas

fornecedoras de insumos, tradings, agências de co-

municação, consultorias etc. Resumindo de outra

forma: reunimos os elos antes, dentro e depois da

porteira, que interagem entre si fazendo o sucesso

do agronegócio.

Como pode ser definida a atuação da ABMR&A

hoje?

Nossa visão é nos manter como entidade impar-

cial, livre e proativa, e promover o marketing do

agronegócio. Queremos difundir uma visão sistê-

mica e integrada da atividade nas suas várias ca-
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deias e segmentos, buscando um melhor entendi-

mento de valor agregado do agronegócio.

Definimos nossa missão como realizar estratégias e

ações para a difusão e a promoção do marketing do

agronegócio em todas suas etapas: antes, dentro e

depois da porteira; zelar pela evolução da percep-

ção dos produtos e serviços gerados pelo agrone-

gócio junto aos consumidores finais, intermediá-

rios e agentes, e apoiar ações, conquistar e elevar a

participação do agronegócio nacional tanto no mer-

cado interno como no externo.

Quem são os associados da ABMR&A?

São 63 associados com grande representatividade

nos segmentos em que atuam, entre eles empresas

que respondem por 57% do faturamento do seg-

mento de fertilizantes, 68% do de defensivos e in-

seticidas, 73% do de tratores e implementos, 86%

do de produtos veterinários e 95% do de arames,

por exemplo. Estas empresas representam, em

conjunto, um faturamento da ordem de R$ 27

bilhões. Agências de publicidade e veículos com

foco no agronegócio, empresas de consultoria,

serviços, logística e informação também integram a

ABMR&A. Às vezes, são organizações que

concorrem entre si, mas que têm uma visão em

comum: é preciso marketing para o agronegócio.

É um universo de empresas muito rico, que toma

possível o networkíng, proporcionando integração e

sinergias diversas, uma intensa troca de informa-

ções e que gera muita credibilidade. Temos uma

credencial forte, sem plataforma política, já que não

somos uma associação para fazer reivindicações seto-

riais. Este é o tripé de valores percebidos da

ABMR&A, como comprovamos recentemente em

pesquisa junto aos nossos associados.

Quais os principais eventos da entidade?

Temos dois eventos-âncora: uma mostra e

premiacão bienal de comunicação e marketing,

dividida em diversas categorias. A credibilidade da

ABMR&A confere uma visibilidade muito grande

para a premiacão, já em sua 14- edição .

O outro evento é uma seqüência de pesquisas de

hábitos de consumo de mídia e perfil comporta-

mental dos produtores rurais, segundo culturas,

porte e geografia. É uma ferramenta de grande valia

para todos os profissionais envolvidos na cadeia do

agronegócio identificarem, por meio de segmenta-

ções cruzadas, o que o produtor deseja para a adoção

de insumos, tecnologia, assistência técnica, meios

de comunicação que consome, o que ele valoriza

como pontos principais na comunicação, horários,

qual estrutura que usa para comprar os insumos e

assim por diante. A pesquisa já está na sua quarta

edição, a primeira delas tendo sido feita em 1986.

São 1400 entrevistas em profundidade. É uma pes-

quisa grande, e dificilmente uma empresa isolada

teria fôlego para fazê-la.

Ao contrário do que se pensa, há multo
espaço para o pequeno e o médio produtor
no cenário do agronegócio, desde que eles

viabilizem estruturas sustentáveis,
geralmente por intermédio de cooperativas.

JANEIRO/2008* N°120 MERCADOGLOBAL 55

Text Box
Fonte: Mercado Global, a. 34, n. 120, p. 48-55, jan. 2008.




