
Qual é, na sua opinião, o ano zero do agronegó-

cio brasileiro?

Acho que o agronegócio contemporâneo tem

como ponto de partida o fim da conta-movimento

do Banco do Brasil. Lembra-se do lema "Plante que

o João garante"? Até aquele momento, a oferta de

crédito era quase igual à necessidade. Era uma ros-

ca sem fim. Naturalmente os produtores se adap-

taram àquela realidade, que exigia menos empe-

nho e envolvia menos riscos empresariais.

Veio então a ruptura. O fim da conta-movimen-

to do Banco do Brasil foi o ponto final de um

processo que, entre outras conseqüências, eliminou

quase que completamente com o crédito rural. O

pouco que sobrou era concedido a uma taxa de

juros elevadíssima. Era preciso reconstruir tudo.

O agronegócio se viu diante da situação de levar

os seus fornecedores de fertilizantes, defensivos e

sementes e também os grandes processadores -

empresas como a Sadia, Perdigão e Hitchoco, por

exemplo - a se transformar em financiadores do

produtor. Ou eles faziam isso ou o agronegócio

morria, já que não detinha capital suficiente para

se autofinanciar.
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Como se convivia nessa altura com uma taxa de

juros altíssima, as empresas fornecedoras e

processadoras montaram verdadeiras carteiras de

crédito, como se fossem bancos. O setor privado

assumiu o risco que era, até então, do governo.

Não era o ideal, ainda não assumimos esse modelo

integralmente, ainda convivemos com o resgate

das antigas políticas oficiais, mas foi esse processo

que proporcionou o extraordinário crescimento do

agronegócio brasileiro que vimos nos últimos dez

ou quinze anos.

O desenvolvimento do agronegócio
foi atravessado com as mais altas

taxas de juros do planeta.
Agora, com a tendência de queda,

pode-se, finalmente, escrever os
capítulos finais da história.
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> Trata-se, portanto, de uma história que ainda

se desenrola?

Sim. Todo esse período de tempo foi atravessado

com as rnais altas taxas de juros do planeta. Agora,

com a tendência de queda, pode-se, finalmente, es-

crever os capítulos finais da história, com a iniciati-

va privada assumindo ainda mais os riscos da ativida-

de, amenizados pelos sofisticados mecanismos cria-

dos pelo mercado financeiro, coisas como o mercado

de opções e futuros, as antecipações de compra etc.

Claro que ainda há muitos produtores e lideran-

ças agrícolas pedindo ao governo políticas como as

de antigamente e que continuam em vigor na Eu-

ropa e nos Estados Unidos, de preços mínimos

garantidos, a salvo de riscos, crédito oficial, renego-

ciação das dívidas etc. Isso acontece porque a expo-

sição ao mercado não é homogênea e nem todos

os produtores têm a mesma disposição e com-

petência para assumir riscos. Mas considero que se

trata de um caminho sem volta: quem não se

modernizar ficará para trás.

No momento, é possível sonhar com a possi-

bilidade concreta de o agronegódo brasileiro en-

trar para valer no mercado global.

O que significa, para o agronegócio, a queda na

taxa de juros? Se a atividade cresceu tanto num

período tão adverso, pode-se prever uma ex-

plosão ainda maior?
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Em princípio sim. A atividade vai se beneficiar

não só da grande liquidez e do barateamento do

capital, como também da possibilidade concreta de

acessar ferramentas mais modernas e sofisticadas

de financiamento, como a abertura do capitai em

Bolsa de Valores. Não estamos mais falando

apenas de financiamento, mas de investimento de

risco e participação no capital da empresa.

Nesse sentido, é um marco não só para o

agronegócio, mas para toda a economia brasileira a

abertura, em junho, do capital da SLC Agrícola,

que conseguiu captar R$ 426 milhões nas Bolsas

de Valores, A SLC Agrícola é uma das maiores em-

presas do agronegócio brasileiro, com produção

superior a 400 mil toneladas e faturamento de

R$ 300 milhões na safra 2004-05. São sete fazen-

das produzindo soja, milho, algodão e outras cul-

turas no Centro-Oeste e no Maranhão.

Outras empresas do agronegócio já haviam colo-

cado as suas ações na praça, caso da Cosan, San

Martinho e Indústria Guarany, por exemplo, mas

nunca, até então, um conjunto de fazendas havia

ousado buscar recursos na Bolsa. Como se ima-

ginaria isso dez anos atrás? E agora se noticia que

outras empresas produtoras de grãos planejam

seguir o caminho da SLC a partir do ano que vem.

Isso tem um grande efeito modemizador para a

atividade, não?

Sim. O mercado financeiro torna indispensáveis

alguns procedimentos prévios, precondicões sem

as quais não há negócio. É preciso formalizar os

negócios. É preciso ser uma pessoa jurídica, com

números passíveis de auditoria, que revelem o

O mercado financeiro obriga a
formalizar os negócios, algo

comum em outros setores da economia,
mas passava ao largo da

atividade agropecuária. Isso forca os
produtores a mudarem tudo na sua

forma de gestão.

nível de endividamento, a capacidade de geração

de caixa da empresa, permitindo, assim, calcular o

risco financeiro etc. O investidor que vai financiar

ou participar do agronegócio precisa conhecer

melhor a empresa em que aplicará o seu dinheiro

e saber o que pode receber em troca. As exigências

dos bancos mudaram a cabeça do produtor, que

percebeu que tinha ao alcance das mãos uma série

de benefícios, mas que demandavam várias lições

de casa.

Essas formalidades comuns em outros setores da

economia e que passavam ao largo da atividade

agropecuária forcam os produtores a mudarem

tudo na forma de gestão dos seus negócios. A

profissionalização da gestão - dos negócios, dos

riscos, inclusive o cambial, e da atividade produtiva

e de direitos de propriedades - é uma decorrência

quase natural. O passo seguinte é absorver todo o

ferramental que o mercado financeiro criou para a

proteção dos produtores.

Mais: a partir daí, é natural também que se

abandone toda e qualquer prática agronômica que

não seja responsável do ponto de vista ambiental e

trabalhista.
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O algodão como exemplo
Qual é, na sua opinião, o segmento do agrone-

gócio modelo dos novos tempos?

O melhor exemplo de globalização da atividade

e que serve como modelo para as demais culturas

é a do algodão. Nos últimos dez anos, a cultura

deu uma guinada radicai e muito bem-sucedida.

Até os anos 1980, o Brasil era conhecido corno

exportador de algodão de baixa qualidade. Esse

algodão era produzido basicamente em São Paulo

e no Paraná por pequenos agricultores que usavam

métodos rudimentares, inclusive colheita à mão e

com a venda da produção com prazo de 30 dias

para recebimento.

Tudo veio abaixo com a abertura do mercado.

Os importadores começaram a comprar algodão

com prazo de 720 dias para pagamento, com juros

bastante baixos. Num intervalo de meses, viramos

o maior importador de algodão do mundo. A

produção nacional foi dizimada e praticamente

desapareceu.

Nos anos 1990 foram feitos os primeiros testes

de plantio de algodão na região do cerrado. Deu

certo, e a cultura foi se estabelecendo, já com

outro padrão de produção, mais moderno, em

larga escala e produtividade, ocupando grandes

áreas planas e contando com colheitas mecaniza-

das. O mercado nacional foi rapidamente retoma-

do, mas os produtores perceberam que o cres-

cimento da produção superava em muito a

capacidade de absorção do mercado interno.

Assim, não restou alternativa aos produtores,

principalmente os do Mato Grosso, se não colocar

o novo algodão brasileiro na mala e sair conversan-

do com trades e manufaturas de tecido do mundo

inteiro, derrubando a percepção da baixa quali-

dade e contaminação do velho algodão do Brasil,

Depois, os produtores se organizaram em as-

sociações, que, com ajuda de entidades como a

42 MERCADOGLOBAL



Agência de Promoção de Exportações e Investi-

mentos, Apex, e empresas de insumos, começaram

a trazer para visitas ao cerrado compradores do

mundo inteiro.

A primeira visita data de 2002. Dos convidados,

19 dos maiores compradores do mundo, todos

passaram a adquirir o produto nacional. A partir

daí houve intensa troca de informações com os

mercados mundiais, presença constante dos pro-

dutores brasileiro nos principais eventos interna-

cionais. As trades trouxeram para os negócios os

agentes financeiros, o que alavancou os negócios

por meio de contratos de câmbio e pré-paga-

mento.

Resultado: hoje já se tem vendido perto de 40%

da safra de algodão brasileiro de 2008, uns 20% da

safra 2009 e uns 5% da safra de 2010. A confia-

bilidade e a qualidade do novo algodão brasileiro

permitiu aos produtores conquistar clientes que

confiam o bastante para adiantar-lhes pagamento

por safras futuras.

O mercado financeiro está vendo
no agronegócio uma excelente
oportunidade, do tamanho de

quase 40% do P/B. E para o produtor
rural é todo um novo

universo de oportunidades para
capitalizar e crescer.

Que percentagem do agronegócio o senhor con-

sidera enquadrada nessa definição?

É impossível dizer, mas certamente se trata de

um movimento acelerado, .que atinge cada vez mais

produtores e regiões, como se vê pelo crescimento

da atividade. Porém, ao mesmo tempo, uma de-

monstração de que essa fase não foi superada é a

bola de neve dos endividamentos que se criaram

na transição do velho para o novo modelo. As

demandas pelo refinanciamento das dívidas dos

produtores é um bom termômetro do estágio de

modernização do agronegócio brasileiro.

Qual é a saída para esses casos?

Hoje há bancos que se especializaram em

administrar situações de endividamento, empaco-

tando os diferentes contratos de financiamento do

produtor, de forma a homogeneizar vencimentos e

reduzir o serviço da dívida. Isso já é muito comum

nos setores industriais, mas ainda não chegou com

toda a forca no agronegócio.

O interesse dos bancos pelo agronegócio não

pode desvirtuar a atividade, tornando-a sujeita

a especulações?

Não acredito. É um movimento de mão dupla.

O mercado financeiro está vendo no agronegócio

uma excelente oportunidade, do tamanho de quase

40% do PIB, e campo fértil para o nascimento de

grandes, modernas e lucrativas empresas. E para o

produtor rural é todo um novo universo de

oportunidades para capitalizar e crescer.

Hoje, por exemplo, fala-se muito na formação

de fundos de equity, captando capitais no mercado

para comprar empresas com alto potencial de
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valorização, mas que, por qualquer motivo, não

passam por um bom momento. Isso começou

pelo segmento sucroalcoleiro, passou por empre-

sas de insumo e está chegando até as fazendas.

Os fundos entram como sócios do produtor e

ajudam com dinheiro e também capacitação geren-

cial. Ajudam as fazendas a se modernizar, comprar

e vender melhor, além de possibilitar que elas usem

o cartão de visitas do fundo para abrir portas, no Bra-

sil e no exterior. Em troca, os fundos lucram com a

valorização das empresas nas quais investiram,

O governo tem papel importante no agrone-

gócio?

Sim, mas muito diferente do que vimos até recen-

temente. A década de 1990 marcou a quebra do

paradigma do crédito oficial, e estamos na eminên-

cia da maioridade para o agronegócio, com o seu

entendimento pleno com o mercado financeiro.

Nesse cenário, o papel do governo é o de prover

infra-estrutura, boas práticas de concorrência, sani-

dade animal e vegetal, desenvolver ação proativa

nos fóruns internacionais, criar e atualizar marcos

regulatórios adequados para a geração de ciência e

tecnologia e ter uma justiça que entenda a com-

plexidade do agronegócio.

Embora estejamos muito longe do ideal, creio

que as instituições - governo, lideranças e Con-

gresso - vão acabar se adaptando ao que o mercado
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já construiu. Se esse processo for conduzido de

forma proativa, a velocidade de transição será

maior e os benefícios para o país também.

De qualquer modo, a transição vai continuar. É

verdade que muitos produtores resistentes ao novo

modelo terminarão sendo engolidos ou ultrapassa-

dos, como o foram os produtores de algodão pré-

anos 1980. Cabe ao governo deliberar se é possível

apoiar produtores assim, com créditos oficiais e

renegociações de dívidas.

Até onde pode chegar o agronegócio no Brasil?

O potencial do agronegócio e' ainda muito gran-

de. Há espaço para dobrar os valores atuais. Na

medida em que a transição avança e mais produ-

tores se modernizam, tende-se a um cenário vir-

tuoso, maior velocidade de crescimento, um am-

biente de negócios menos conturbado, inclusive

porque os riscos envolvidos vão se minimizando.

Como analisa as perspectivas de oferta e

demanda do agronegócio?

Há mais novidades do lado da oferta do que da

demanda. O mercado consumidor é relativamente

estável, ainda que tenda a se sofisticar, havendo

uma curva evolutiva na forma como as necessida-

des da população vão sendo supridas, com o cresci-

mento da renda que se observa, e que leva a uma

diversificação maior da cesta de produtos. Com uma

demanda mais heterogênea, tem-se desde produtos

básicos, típicos de cesta básica, até produtos de

luxo. Do lado da demanda, o marketing tem o

papel de descobrir qual é a taxa de crescimento e

direcionar a comunicação com esse público.

A principal mudança que vem por aí é uma

sofisticação muito grande do lado das empresas.

Há uma mudança bastante clara do ponto de vista

da oferta das empresas, que vai se tornando mais

focada nas regiões.

Elas estão se beneficiando de dois processos simul-

tâneos: a globalização e uma combinação da queda

da taxa de juros interna e externa, resultando numa

liquidez extraordinária. O Brasil é retardatário nesse

processo, e isso pode ser um forte diferencial.

Quando me refiro à globalização, me refiro tam-

bém à globalização da demanda. Sofremos reflexo

do que acontece tanto nos países em desenvolvi-

mento - China e índia -, quanto na explosão do

consumo de etanol nos Estados Unidos, por

exemplo.

Antes, tínhamos uma separação clara: produtos

para exportação e produtos para mercado interno.

Salvo honrosas exceções - feijão e mandioca, por

exemplo -, os produtos agora são impactados pelo

mercado totalmente aberto. Veja o caso das frutas

tropicais, até recentemente um produto de consu- >

O potencial do agronegócio é ainda
muito grande. Na medida em que
a transição avança, tende-se a um
cenário virtuoso, maior velocidade

de crescimento e um ambiente
de negócios menos conturbado.
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> mo exclusivo do mercado interno. Hoje, registra-

mos exportações de frutas tropicais da ordem de

US$ 200 milhões.

As preocupações com o meio ambiente têm

papel nesse processo de globalização?

Sem dúvida. Mesmo os pequenos e médios pro-

dutores percebem que estão inseridos no mercado

global e passam a administrar tecnologia, flutuação

de preços, risco, logística e qualidade em patama-

res internacionais. E são trazidos para a equação

problemas até mais complicados, numa dimensão

a que o produtor não estava habituado, como, por

exemplo, os impactos da atividade para o meio

ambiente.

A qualidade percebida nos países consumidores

inclui o processo como os produtos foram semea-

dos, tratados e colhidos. É um método que ainda

está em curso, mas que tende a se consolidar e se

aprofundar. Existe essa percepção, porém as nor-

mas que levarão à certificação dos mais diversos

processos e itens agrícolas ainda não estão todas

concluídas, aqui e no exterior.

Importante: por ainda ser algo embrionário, o

Brasil pode se tornar mais protagonista e menos

um paciente. Ele pode se impor pelo diálogo. Afi-

nal, o que de bom queremos para os nossos clien-

tes lá fora, queremos também aqui dentro. É preci-

so um diálogo objetivo, de forma a não tornar essa

exigência por qualidade e respeito ao meio am-

biente uma nova barreira para a entrada dos nossos

produtos. O objetivo deve ser sempre o da satis-

fação e da segurança para o consumidor.

O Brasil não pode fugir desse debate até porque

o resultado pode ser muito ruim, com custos de

adaptação bastante elevados. O setor produtivo

brasileiro se organizar, dialogar com os comprado-

res e chegar lá adiante numa certificação favorável

passa pela capacidade de comunicar. É uma fantás-

tica batalha de comunicação. Temos sido muito

pouco hábeis nessa capacidade de comunicar o

que se faz de bom no agronegócio brasileiro. Ainda

somos muito defensivos, estamos muito acuados.

É algo tão importante quanto inevitável. É bom

lembrar que temos o maior saldo de comércio agrí-

cola do mundo, superior ao dos Estados Unidos e

da União Européia.

Está faltando marketing para o agronegócio?

Não diria que está faltando, mas sim que o

marketing é mais do que necessário. Falo de um

tipo nobre de marketing, capaz de promover não

apenas produtos, empresas ou marcas, mas o

segmento como um todo. Precisamos dizer ao

mundo inteiro, literalmente"; que o etanol, por
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exemplo, é verde, limpo, renovável, produzido com

responsabilidade social e ambientai.

De novo uso como exemplo o algodão. Uns dos

maiores defeitos do produto brasileiro era carregar

a imagem de problemas trabalhistas, pois exigia e

ainda exige muita mão-de-obra. Os problemas

eventualmente existiam, mas eram a exceção, não

a regra. Ainda assim, ficou essa imagem externa.

O que os produtores fizeram? Lançaram um selo

de qualidade, com ajuda de ONGs de credibilidade,

que avalizaram e auditaram o algodão produzido

com total respeito à legislação, ao meio ambiente

e com responsabilidade social. Hoje, podemos

afirmar que o algodão brasileiro é o único certifica-

do em todo o mundo. Transformamos uma des-

vantagem em valor adicionado. O passo seguinte

foi criar um instituto no Mato Grosso para cuidar

e multiplicar as iniciativas sociais dos produtores.

Outro exemplo foi o boicote de entidades

ambientalistas internacionais aos produtos do

McDonald 's, alegando que a soja que alimentava

os animais para posterior abate e transformação

em matéria-prima para os hambúrgueres provinha

de áreas de desmatamento ilegal na Amazônia bra-

sileira. Detalhe: a soja proveniente da região ama-

zônica é insignificante na produção brasileira.

Os produtores, reunidos em tomo de suas enti-

dades, deliberaram então uma moratória na aber-

tura de novas áreas de plantio na região, pediram o

monitoramento de ONGs de credibilidade e co-

municaram toda a operação às entidades que

boicotavam os produtos do McDonald's e que

acabaram por aceitar os termos da negociação.

Isso é marketing! Ao promover tais práticas, o

Brasil vira protagonista do mercado internacional.

O agronegócio é uma chave para o resgate

social das populações mais pobres do Brasil?

É cedo para uma resposta conclusiva, mas algu-

mas experiências demonstram que nem sempre a

atividade consegue promover a qualidade de vida

em cidades onde o passivo social acumulado é

muito grande.

Por demandar mão-de-obra especializada, o

agronegócio se mostra excelente para alavancar ci-

dades jovens, onde o passivo social é pequeno ou

inexistente. Daí o sucesso do Centro-Oeste com

suas numerosas cidades com 20 anos ou menos de

fundação em tomo do agronegócio. Elas já nasce-

ram com um padrão de vida elevado, um índice de

Desenvolvimento Humano em torno de 0,80, para

Primeiro Mundo nenhum colocar defeito. Mas há

também o caso de cidades mais antigas, onde o

agronegócio explodiu sem alterar radicalmente a

condição social dos mais pobres. Não parece ser

um problema do agronegócio; é do Brasil. A

miséria instalada é difícil de ser revertida.

O marketing é mais do que
necessário para o agronegócio brasileiro.

Precisamos dizer ao mundo inteiro,
literalmente, que o etanol é verde,
limpo, renovável produzido com

responsabilidade social e ambiental
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