
mento de alimentos. O ex-ministro da Agricultura Roberto
Rodrigues, que hoje acumula os cargos de presidente do
Conselho Superior de Agronegócio da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), diretor do Centro
de Estudos do Agronegócio na Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e do novo Conselho Consultivo da Agrishow, abriu
uma brecha em sua agenda para explicar essa aparente con-
tradição e mostrar que o etanol brasileiro pode, inclusive,
contribuir para ampliar a produção de alimentos.

Panrural - Qual é a sua avaliação sobre o agrone-
gócio brasileiro neste momento?

Rodrigues - Nós vivemos um momento favorável,
que se caracteriza o começo de um novo ciclo positivo
para o agronegócio brasileiro. O que está por trás disso
é um desequilíbrio inesperado entre a oferta e demanda
de alimentos no mundo, que produziu um aumento nos
preços dos alimentos, que, por sua vez, é derivado de dois
fatores: o crescimento da renda nos países em desenvolvi-
mento, sem que houvesse um aumento da oferta na mes-
ma proporção. Neste caso, devido a vários fatores, como
secas em diversas regiões do planeta, inclusive no Brasil.
Como resultado, os estoques mundiais despencaram. Os
estoques de milho, arroz e trigo, por exemplo, estão em
tomo de 50% do que eram há sete anos. O segundo fator
foi o custo de produção. O preço do petróleo também ex-
plodiu, influenciando diretamente nos custos agrícolas, e
esse problema não é só do Brasil, mas mundial. Um tercei-
ro fator de elevação de preços é a especulação financeira.
Muitos fundos de investimento ou investidores privados,
que estavam procurando outras atividades para investir
migraram para a área de alimentos. Qualquer atividade
especuladora mexe com os preços para cima e para bai-
xo e, neste caso, mexeu para cima. E o quarto e último
fator é o milho americano. Uma quarta parte do milho
americano foi direcionada à produção de etanol, sendo

desviada da alimentação animal ou humana. Como con-
seqüência, o preço do milho também subiu.

Panrural - Como o senhor vê as recentes declara-
ções contra os biocombustíveis?

Rodrigues - O que está acontecendo é que há uma
confusão universal sobre esse assunto e têm surgido até
importantes falando bobagens graves. Até o comissário da
ONU para a alimentação, professor Ziegler, declarou que
o biocombustível é uma "afronta à humanidade". Afronta
é ele dizer uma coisa dessas, porque ele está misturando
o etanol de milho, que é subsidiado e concorre com os
alimentos, com o etanol de cana, que não só não é sub-
sidiado como não concorre e até estimula a produção de
alimentos. A cana-de-açúcar tem sido ampliada principal-
mente nas áreas de pastagens e, ao se fazer a rotação de
culturas, essas áreas passam a produzir soja, amendoim,
algodão, principalmente leguminosas. Fica claro, então,
que a cana não só não concorre como aumenta a produ-
ção de grãos. Então não se pode misturar no mesmo saco
"farinhas" diferentes como o álcool de milho subsidiado
e o álcool de cana não subsidiado.

Panrural - Existem, então, condições para ampliar a
produção de etanol e alimentos ao mesmo tempo?

Rodrigues - Este ano, nós temos a maior safra de
grãos de nossa história: 140 milhões de toneladas de
grãos, e a maior safra de cana de nossa história, e a maior
produção de etanol de nossa história, com 20 bilhões de
litros. Portanto, está claro que no Brasil nós podemos au-
mentar tudo: grãos, alimentos, fibras e biocombustível.
Nosso abastecimento de alimentos está garantido e tam-
bém estamos exportando produtos agrícolas para mais de
170 países do mundo inteiro. O que está acontecendo en-
tão é uma inflação mundial de alimentos sobre a qual o
Brasil não tem nenhuma responsabilidade, ao contrário,
ele é vítima disso, pois está importando essa inflação, mas
está colocando a sua produção agropecuária num novo
patamar tecnológico, e a Agrishow é uma demonstração
disso. Vamos ver aqui, neste ano, tecnologias up to date
com o que há de melhor no mundo inteiro. Então eu cha-



manda não será resolvido no curto prazo, porque o aque-
cimento da demanda vai continuar. Esse é um período
que o Brasil precisa aproveitar para consolidar seu siste-
ma produtivo e estabelecer uma estratégia que permita
avançar competitivamente e sustentavelmente, sobretudo,
sobre mercado que estão abertos neste momento favorá-
vel para o agronegócio mundial. Essa é um oportunidade
que raramente se repete.

Panrural - O mercado agrícola brasileiro tem um "cal-
canhar de Aquiles", que é o trigo. O Brasil tem condições
de se tornar auto-suficiente na produção desse grão?

Rodrigues - Em 1988 e 1989, portanto, vinte anos
atrás, o Brasil chegou a produzir 80% de sua demanda.
Depois nós tivemos problemas de ações de governo que
acabaram destruindo a triticultura - e também a coto-
nicultura brasileira, que "ressuscitou" recentemente. Na
questão do trigo, eu acho que Argentina está dando um
"tiro no próprio pé", porque o Brasil já esta produzin-
do trigo no cerrado central, na base de 7 ou 8 mil kg por
hectare com irrigação, que tem um custo adicional, mas
que agora já compensa. Eu penso que essa atitude da Ar-
gentina vai provocar um aumento da produção no Brasil.
Não sei se podemos chegar à auto-suficiência , mas nós
seguramente vamos ampliar a porcentagem de trigo pro-
duzido no Brasil nos próximos anos.

Panrural - Dentro da política agrícola do governo,
o que ainda falta ser feito?

Rodrigues - Durante o período em que eu estive no
Ministério da Agricultura, o Brasil passou pela maior crise
agrícola dos últimos 40 anos, devido a urna série de fato-
res articulados, algo que nunca tinham acontecido antes.
Nós tivemos brutais dos custos de produção, redução dos
preços, além da redução cambial, que reduziu ainda mais
os preços mundiais, queda da produção por causa da se-
ca, aumento do endividamento, por causa dos preços dos
anos anteriores, sucateamento logístico, febre aftosa no Ma-
to Grosso do Sul, e a gripe aviaria, que reduziu em 25% o
mercado mundial de frangos, o que afetou nossos produ-
tores. Foi um período brutal, mas, mesmo assim, foi pos-
sível montar a base do agronegócio futuro. Fizemos a Lei
do Seguro Rural e seu regulamento, e hoje falta pouco para
ele funcionar de maneira mais consistente. Sobretudo falta
o Fundo de Catástrofes, que está em discussão no Congres-
so nacional. Nós montamos uma séria de legislações que
deram condições de modernizar o agronegócio, inclusive
na área de biossegurança, que nos colocou na vanguarda
do movimento mundial de biotecnologia. Mudamos o sis-
tema de defesa sanitária, modernizando-o. Reformulamos
a estrutura completa do Ministério da Agricultura, criando
uma área de relações internacionais e uma área de agroener-
gia. Criamos novos papéis de comercialização para resolver
pendências. Foi, enfim, um período fértil não obstante a
crise imensa que nos afetou. Mas o que eu aprendi nesse



tempo é que a maior parte dos problemas da agricultura
está fora da alçada do Ministério da Agricultura, não obs-
tante a solução dos mesmos seja atribuída a ele.

Panrural - Quais são esses proble-
mas?

Rodrigues - Entre eles, há alguns essen-
ciais. O primeiro é o de logística e infra-estru-
tura, hoje eu divido os agricultores brasileiros
em duas grandes famílias, que eu chamo de
"costeiros" e "fronteiros". Aqueles que estão
perto da costa, seja na Bahia ou no Rio Gran-
de do Sul, estão perto de centros de consumo
importantes ou de portos, mesmo com a lo-
gística sucateada e com o câmbio totalmente
prejudicial ao agronegócio, conseguem reali-
zar resultados positivos com os preços que as commodities
agrícolas têm hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro.
Mas quem está na fronteira agrícola, afetado pela realidade
do câmbio e sem condições de competir por causa da lo-
gística, está totalmente defasado em relação aos agriculto-
res costeiros. Então, da logística e da infra-estrutura é fun-
damental para os produtores agrícolas. O segundo tema é
de política de renda consistente. A agricultura, como todo
mundo sabe, em qualquer país do mundo tem ciclos po-
sitivos e negativos. Nós temos que criar políticas que ga-
rantam nos ciclos negativos a sobrevivência do produtor.
É nesse sentido que o seguro rural foi criado; não é um
seguro contra problemas de clima; vais ser um seguro de
renda - quando ele funcionar plenamente. O terceiro tema
é o da tecnologia. O Brasil é hoje, de longe, o país com a
melhor tecnologia tropical do planeta. Na área da agroe-
nergia, por exemplo, em que temos a liderança mundial
e em que podemos mudar o mundo. A agroenergia cria
um novo paradigma agrícola para o mundo e pode mudar
positivamente a geopolítica mundial. Por quê? Porque a
agroenergia e os biocombustíveis, para serem produzidos,
precisam de terras disponíveis, água, sol, gente, tecnologia
e capital. Os primeiros cinco itens estão disponíveis entre
os dois Trópicos, que abrange toda a América Latina, toda
a África Sub-Saariana e uma boa parte da Ásia, que podem
ser produtores de cana ou de celulose. O Brasil, que detém
a liderança tecnológica na área de açúcar e em agroener-
gia, poderia ser um grande indutor desse novo paradigma
agrícola e de um processo de melhoria da democracia e da
paz no mundo, através do equilíbrio geopolítico com mais
renda, riqueza e empregos nesses países. Eu vejo, portanto,
na área da agroenergia uma mudança na civilização com o
re-equilíbrio das forças geopolíticas mundiais.

Outro tema importante são os recursos humanos, no
qual nós precisamos investir, lá está faltando gente pre-
parada hoje para o agronegócio brasileiro, sobretudo na
área de gestão. Então é preciso prepara mais gente para is-
so porque o desafio, porque sem gente nós não vamos a
lugar nenhum. Esses são temas crucias, mas naturalmen-
te há outros, como mudanças legislativas em algumas leis
que estão superadas, mas há duas ou três questões que são
essenciais. Nós precisamos correr para fazer investimentos
que nos permitam vender produtos com valor agregado
mais alto através de acordos com os investidores lá fora e
uma grande negociação, que também exige a presença de
adidos agrícolas em algumas embaixadass. Outro tema é
o da certificação de produtos com sustentabilidade. Nós
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vivemos recentemente, com a União Européia, o drama
da carne, em que nós fizemos mudanças para implemen-
tar um programa ligado à sustentabilidade, mas com re-
sistências em várias áreas. O castigo veio de uma forma
pesada com o embargo da União Européia, mas o Brasil
felizmente vai se adequar a isso vai dar uma resposta po-
sitiva - como sempre faz. Nós precisamos trabalhar com
muito rigor na criação de regras de rastreabilidade, porque
isso não interessa apenas ao importador europeu, mas tam-
bém ao produtor brasileiro para que ele possa trabalhar
de maneira adequada. Todos esses temas, que são funda-
mentais, implicam políticas públicas em articulação com
o setor privado.

Panrural - O que muda com a nova gestão da
Agrishow?

Rodrigues - Nós estamos rearticulando o conse-
lho consultivo da Agrishow com o objetivo de conseguir
a participação de representantes de toda cadeia do agro-
negócio. Também queremos aproveitar a estrutura de Ri-
beirão Preto para fazer mais duas feiras: uma de susten-
tabilidade e outra de agroenergia. A de sustentabilidade
é para que o setor rural assuma de forma proativamente
e não reativamente funções sociais, econômicas e, sobre-
tudo, ambientais. Nós queremos criar a feira de agroe-
nergia porque a Estação Experimental onde a Agrishow
é realizada já é um centro de excelência na área de cana-
de-açúcar. Nós pretendemos, então, transformar esta re-
gião no "Bangalore" mundial da agroenergia, trazendo
para cá participação de outros centros de pesquisa, para
que todos eles se somem num centro de agroenergia e
tecnologia nacional. Mas tudo isso pode ser feito se hou-
ver uma negociação do governo do Estado com o conse-
lho da Agrishow, através da qual nós tenhamos o aceso
à Estação e liberdade para trabalhar nela por 40 ou 50
anos, porque isso implica investimentos em um centro de
convenções, numa pista de pouso, numa estrutura de res-
taurantes mais modernos e mais adequados, e isso é um
projeto de longo prazo. Em contrapartida, os agricultores
da região cederiam as suas terras para os experimentos, o
que permitiria triplicar ou quadruplicar a área de pesqui-
sa nas fazendas. Eu vejo nesse acordo com o governo do
Estado um jogo de ganha-ganha. Todo mundo ganha, o
pesquisador, a Estação, o produto rural, a Agrishow e o
país, com esse novo negócio de articulação entre os seto-
res público e privado.
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