
té que ponto a crise norte-americana pode prejudicar

o setor agrícola brasileiro? Com a diminuição de crédito

disponível nos EUA e a conseqüente redução no consumo,

existem grandes chances de que o país entre em recessão. Isso

pode fazer com que os nor te -amer icanos reduzam

investimentos e importem menos produtos do Brasil.

Sendo assim, entra em xeque o desempenho do

agronegócio, um dos principais responsáveis pelo sãIdo positivo

da balança comercial . Com crescimento de sete anos

consecutivos, o resultado da balança comercial do agronegócio

do País atingiu a marca histórica de US$ 49,7 bilhões em 2007,

segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária.

A eventual redução das exportações para os EUA, um dos

maiores consumidores dos produtos agrícolas brasileiros,

poderia ter conseqüências desfavoráveis para o setor, como uma
queda nos preços das commodities agrícolas no mercado

doméstico, além de outros reflexos negativos nas próximas
safras.

No entanto, o coordenador científico do Cepea/Esalq-USP,

professor Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros, minimiza esse

risco, apontando que o atual cenário deve fazer com que o dólar

se desvalorize e com que o juro internacional baixe. "Esses dois

fatores tendem a favorecer o mercado de commodities, podendo

mesmo compensar uma recessão mais profunda", afirma
Barros.

E os bons fundamentos da economia brasileira também

atuam como "agente tranqüilizador" no mercado agrícola.

Contudo, uma eventual volta da infla cão devido à alta dos preços

dos produtos agropecuários e do petróleo ainda preocupa o

professor, que aponta o fato como um das maiores ameaças

econômicas da atualidade.

"Por um lado, é incontestável a mudança de preços relativos

a favor das commodities. Por outro, é necessário que as

autoridades monetárias saibam administrar essa mudança de

preços relativos sem dar ignicão a um crônico processo

infladonário. É uma pena que isso tenha de ser feito quando o

Brasil novamente tentava emplacar dois anos de bom

crescimento econômico", ressalta.

Mesmo que uma eventual recessão nos EUA reduza a

demanda mundial por commodities, o professor acredita que os

países emergentes podem garantir a forte procura pelos

produtos. E em um ambiente de continuada força do

agronegócío brasileiro, a alta dos preços deve prosseguir. "A

fase de alimentos e matérias-primas baratas parece ter ficado
para tras", diz Barros.

Para ele, o agronegócio precisa de investimentos de

aproximadamente R$ 1 trilhão nos próximos dez anos para

poder atender, sem pressão inflacionária, todas as demandas

do setor. "O Brasil precisa manter um crescimento firme, mas

cadenciado e sem inflação".®
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