
ao é fácil fazer críticas ao agro-
negócio brasileiro, essa formi-

dável maquina de exportação que
gerou saldos comerciais de US$ 50 bi-
lhões no ano passado. Mas a verdade
c que estamos atingindo um patamar
perigoso, além do qual as vendas só
crescerão pelas práticas de marketing
que abram novos nichos de mercado e
agreguem valor aos nossos produtos.

A conquista de mercados exige
estratégias de marketing que nos
ajudem a antecipar e atender às ne-
cessidades dos consumidores no
exterior. É essencial manter contato
permanente com o consumidor ex-
terno, coisa que os nossos exportado-
res de commodities não fazem, pois
dependem geralmente de cadeias de
distribuição alheias. O objetivo final
deveria ser sempre a transformação
de nossas commodities em produtos
diferenciados, dignos de ostentar
urna marca. A primeira tentativa
de se lançar uma marca de produtos
agrícolas no exterior já tem quase 60
anos, quando a Secretaria de Agri-
cultura de São Paulo criou a marca
Tropigold para nossas laranjas. De
lá para cá, o país tornou-se o maior
exportador mundial de suco de la-
ranja, mas com marcas de terceiros.

Não faz muito tempo, o diretor
comercial de uni grande frigorífi-

co nacional fez-me a seguinte con-
fidencia: "O Brasil ainda não tem
normas oficiais de classificação dos
cortes de carne bovina. Quando vi-
sito meus clientes no exterior sou
forçado a trabalhar com o catálogo
de carnes do governo da Austrália".

Para um país que se tornou o
maior exportador mundial de carne
bovina, essa revelação é espantosa.
Mas nos ajuda a compreender melhor
por que a União Européia decretou
recentemente o embargo das exporta-
ções brasileiras de carne bovina para
os países membros. De uma penada
só, sofremos a maior derrota comer-
cial de nossa história c perdemos um
mercado que deveria absorver USS

1,5 bilhão apenas neste ano. Pecua-
ristas, frigoríficos e governos - nos
últimos três anos todos participaram
dessa autêntica comédia de erros.
Também desta vez o principal proble-
ma é a falta de uma verdadeira men-
talidade de marketing entre os pecu-
aristas e os frigoríficos exportadores.

Mas o exemplo mais gritante de
inoperância talvez seja o dos pro-
dutores de café. Em 150 anos de cul-
tura do café, os brasileiros nunca se
preocuparam em agregar valor ao
produto. Levamos urna surra dos co-
lombianos e só muito recentemente
começamos a produzir cafés de alta
qualidade, graças a esse verdadeiro
apóstolo que foi o sr. Ernesto Illy, o
fundador da Illy Café italiana. Ele
adorava o nosso país, esteve várias
vezes aqui e ensinou-nos a tratar me-
lhor os grãos de café. A única coisa
que não deu, naturalmente, foi a sua
marca. Hoje, a Illy Café vende, com o
seu nome, café brasileiro de qualida-
de no mundo inteiro. Para não dizer
que só falamos de espinhos, encerra-
mos com um elogio aos exportadores
de carne de frango, com a Sadia e a
Perdigão à frente. Nossos cortes es-
peciais de carne de frango dominam
hoje os mercados mais exigentes do
mundo, provando que agregar valor
é difícil, mas não impossível.
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Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 16, p. 152, jun. 2008.




