
O MUNDO ATRAVESSA um período
de grande desequilíbrio entre oferta e
demanda de grãos, causado pelo
acesso rápido de países emergentes,
corno China e índia, ao mercado de
consumo, segundo a opinião do ex-
ministro da Agricultura Roberto Ro-
drigues, coordenador de agronegócio
na Fundação Getulio Vargas (FGV).
"Na minha visão é um desequilíbrio
que será corrigido. Imagino que esse
reequilíbrio ocorrerá entre três e cinco
anos", avalia. Em entrevista exclusiva a
Foco, Rodrigues afirma que, nos pró-
ximos 20 anos, o mundo terá os desa-
fios de aumentar em torno de 40% a
produção de alimentos, além de, ao
mesmo tempo, incrementar a produ-
ção de energia, onde o papel da agri-
cultura será relevante. Diante deste ce-
nário, há grandes oportunidades para
o Brasil. "E aí encontramos no Brasil
um potencial monumental de cresci-
mento. Que outros já encontraram.
Tem muitos fundos de investimento
comprando terras no Brasil para fazer
especulação imobiliária - porque a
terra vai dobrar de preço na fronteira
agrícola no Brasil, fatalmente."

>Foco O mundo está diante de um
novo ciclo de preço de commoditi.es
agrícolas?
» Roberto Rodrigues Já vi ao me-
nos umas três vezes, ao longo de 42
anos de profissão, gente dizendo: te-
mos um novo patamar de preços.
Deixe-me desenhar na minha imagi-
nação um eixo de abscissas e nele
uma linha reta declinante. Nesta linha
reta declinante, que é uma tendência
de preços, você faz passar uma linha
curva, ora para cima, ora para baixo.

Preços agrícolas se dão sempre em
função de oferta e demanda, obvia-
mente. Só que a oferta é uma função
de vários fatores cuja raiz é a tecnolo-
gia, que eleva a produtividade. Isso é
uma regra universal de economia ru-
ral que pode ser verbalizada da se-
guinte forma, de maneira simplista:
toda que vez que todos os agricultores
incorporam a tecnologia e gastam di-
nheiro pra fazer isso, o beneficiário é
o consumidor, porque os preços

caem. Isso é uma tese antiga em eco-
nomia rural e cria uma espécie de
catch para os agricultores, que se per-
guntam: a troco de quê eu vou gastar
o meu dinheiro para aumentar a pro-
dutividade se eu não vou ser benefi-
ciado por isso? O problema é que, se
eu não fizer isso, vou ficar abaixo da
média de produtividade e vou ser ex-
cluído do processo. Se correr o bicho
pega e se ficar o bicho come. Esta é
uma perversidade da economia rural.
A tecnologia'é um processo indispen-
sável para o progresso da atividade,
mas ela é seletiva nesse progresso.
Aqueles que não conseguem fazer isso
a tempo ficam fora do processo. Essa
regra determina essa linha reta men-
cionada, que é uma linha reta descen-
dente sistematicamente. A oferta vai
sempre aumentando, e o preço vai
sempre caindo.

>Foco Mas não é bem isso que está
acontecendo neste momento. É justa-
mente o oposto.
» Rodrigues Hoje está acontecendo
um brutal desequilíbrio entre oferta e
demanda. Na ponta da demanda, é in-
teiramente uma surpresa para todo
mundo a explosão de renda nos países
emergentes, sobretudo na índia, China,
Brasil, inclusive e, até nos países afri-
canos, onde houve um crescimento
importante de renda. Quando a renda
cresce nos países mais pobres, a pri-
meira coisa que o pessoal faz é comer
melhor e vestir-se melhor. E isso é
agricultura. Houve uma explosão de
demanda inesperada. No lado da
oferta, houve uma redução também
por fatores inesperados, entre os quais
vários de origem climática. Secas na
Austrália, seca na Europa Central, so-
bretudo na Ucrânia, e mesmo a Amé-
rica Latina teve redução de oferta bru-
tal de alguns produtos, vis-à-vis uma
redução de oferta de milho nos EUA
por causa d a demanda p e l o ,
que também ocupou área de soja, que
também diminuiu a oferta de soja,
enquanto a demanda por soja crescia.
Resultado: os estoques mundiais de
produtos como trigo, arroz, milho es-
tão entre 60% e 80% do que eram há



dez anos, com. uma população muito
maior. Isso levou a um aumento de
preços espetacular.

>Foco Na opinião do senhor, quanto
tempo isso vai durar?
» Rodrigues Na minha visão é um
desequilíbrio que será corrigido em
três a cinco anos. Mas vai depender
das condições de clima e logística. Na
minha visão, esse negócio vai reequi-
librar. A reta de redução de preços, que
é sistemática, talvez sofra uma pe-
quena inflexão para cima e deixe de
cair, como ocorreu nos últimos 3 O ou
40 anos. Há uma mudança na reta, ela
faz uma barr iguinha e continua
caindo, mas menos do que caía no
passado. Essa é a minha opinião.

>Foco Qual o papel do Brasil neste
novo cenário global?
» Rodr igues Brasil é de fato o
grande país no mundo hoje que tem
uma fronteira agrícola significativa
para ser aberta. Sem que ela represente
abrir e derrubar floresta. Isso implica
usar terra de pastagem degradada e
aumentar a produtividade. A produti-
vidade média do Brasil é muito baixa

com relação à de nossos principais
concorrentes. Embora tenhamos pro-
dutores com produtividades iguais às
dos melhores do mundo. Temos muito
que crescer. Estudiosos da FAO argu-
mentam que a oferta de alimentos
precisará crescer em torno de 40% nos
próximos 20 anos para atender ao
crescimento vegetativo da população.
De 2005 a 2025 a produção precisará
crescer em torno de 40%. Ao mesmo
tempo, o setor de energia calcula que
a demanda por combustíveis líquidos
num período similar crescerá mais de
50% - com uma condição importante:
o petróleo não terá como atender a
essa demanda toda.
Assim, a agroenergia e os biocombus-
tíveis ganham uma dimensão rele-

vante também nesse processo. Ou
seja, a agricultura do mundo tern dois
desafios, ambos importantes: aumen-
tar a produção de alimentos em 40%
em 20 anos e contribuir com uma
parcela relevante na questão dos bio-
combustíveis.
Os técnicos da FAO dizem que esse
crescimento se dará em dois capítulos.
Um capítulo representado pelo au-
mento da produtividade, conside-
rando que isso será 80% do cresci-
mento, em áreas já cultivadas. Mas
20% do crescimento deverá ser em
áreas novas. E aí encontramos no Bra-
sil um potencial monumental de cres-
cimento, que outros já encontraram.
Tem muitos fundos de investimento
comprando terras no Brasil para fazer
especulação imobiliária - porque a
terra vai dobrar de preço na fronteira
agrícola no Brasil, fatalmente.

>Foco Por que ficou urna impressão
tão forte de que foi o aumento da pro-
dução de cana para fabricar etanol o
grande responsável pela alta de preço
dos alimentos?
» Rodrigues Isso é urna bobagem,
isso não existe. É uma falácia. O que
existe é um pouco diferente. O que se
diz é que os biocombustíveis vão redu-
zir as áreas de alimentos. Tern gente
que é contra o biocombustível por in-
teresse no petróleo e diz que vai faltar
comida. Mas o que está faltando não se
deve a isso. Se deve a um espantoso
crescimento da demanda e redução de
oferta por causa de secas.
Os dados no Brasil são rnais do que
suficientes para desmentir isso. Brasil
tem 62 milhões de hectares agriculta-
dos e 200 milhões de hectares de
pastagens, dos quais 90 milhões são
aptos para a agricultura. Ou seja, te-
mos uma vez e meia por agricultar em
área de pastagem do que é hoje culti-
vado. Nenhum continente tem isso
disponível, que dirá país. De 90 mi-
lhões, só 22 milhões são apropriados
para cana. Então sobrariam 68 mi-
lhões de hectares para fazer comida.
Esse argumento é uma tolice, não há
nenhum argumento que resista à nu-
merologia brasileira.
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