


preço dos alimentos, que acumu-
lou alta de 8,64% no primeiro
semestre deste ano, principal res-
ponsável pelo crescimento da
inflação, colocou a atividade agrí-

cola na pauta dos principais jornais brasileiros. Por
exemplo, na Folha de S. Paulo, um diário essencial-
mente urbano, notícias sobre o campo foram man-
chete de capa em oito edições, entre os dias 26 de
maio e 16 de junho. O crescimento da demanda
por alimento nos países emergentes, como China
e índia, a expansão das plantações de milho para
produzir etanol nos EUA, o crescente custo dos
fertilizantes, produzidos com derivados do petró-
leo, são as principais causas desse aumento.

Se por um lado, o consumidor final se depara
com preços mais salgados nas prateleiras dos super-
mercados, por outro, os exportadores estão se bene-
ficiando com a atual conjuntura econômica. O
cenário que pressiona a inflação é o mesmo que
alavanca as contas dos exportadores. No primeiro
trimestre do ano, as exportações de produtos do
agrbnegócio, grãos principalmente, cresceram 27%,
impulsionadas pelas boas condições climáticas do
país, o incremento no volume de operações nos
mercados futuros e alta das commodítíes agrícolas.

Essa movimentação do mercado aquece todo o
noticiário e consolida os projetos pioneiros de
jornalismo sobre o agronegócio no país. Hoje,
existem rnais de 674 postos de trabalho espalha-
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dos pelo país em jornais, revistas, rádios, televi-
sões, sites e agências que cobrem o setor. Destes,
277 estão no estado de São Paulo. "Acho que o
jornalismo de agronegócio, em grande parte, está
se especializando e melhorando; estou otimista
quanto à qualidade, mesmo porque há um público
exigente, que é cada vez mais crítico", avalia Ana
Paula Silva, pesquisadora do Cepea (Centro de
Estudos Avançados em Economia Aplicada) e
autora da dissertação de mestrado "Da Conversa
na Praça ao Via Satélite: a Busca por Informação
Agropecuária", defendida na Escola de
Comunicação e Arte da USP em 2005. Nessa
reportagem especial, IMPRENSA acompanha o
trabalho de algumas dessas redações e discute a
importância da informação jornalística para os
milhares de agricultores de todo o país.

INFORMAÇÃO DO CAMPO
Ana Paula analisou a oferta de conteúdos

agropecuários nos jornais O Estado de S. Paulo,
Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Gazeta
Mercantil, durante quatro meses, entre abril e
junho de 2003. Ela constatou que, segundo os
editores de agronegócio desses periódicos, as
principais funções que a editoria exerce são as
de "valorização institucional do agro frente a
outros setores tratados no jornal, servir de
'vitrine' e, especificamente para os especializa-
dos, ser uma das informações efetivamente
levadas em conta para decisão, mas sem dispen-
sar a complementaridade dos outros meios
—revistas, informativos, agências de notícias".

Além dos editores, a pesquisadora também
consultou 179 agentes do agronegócio, distribuí-
dos em i] setores, como pecuária de corte e de
leite, soja e milho, para saber que papel as infor-
mações dos impressos cumprem para esses pro-
fissionais "Ainda que a internet venha crescendo
na preferência de muitos agentes, o impresso
ainda garante o interesse de muitos", concluiu.

Na Folha de S.Paulo, o jornalista Mauro
Zafalon, editor do "Agrofolha" — página semanal
sobre o agronegócio publicada às terças-feiras
— e da coluna diária "Vaivém das commoditíes"
explica de que maneira isso tem sido feito.
"Hoje, a matéria de agro na Folha é sobre proble-
mas de safra, de colheita e financiamento, fun-
dos de investimentos, relação da agricultura
com a falta de alimentos no inundo, entre
outros. O tema perdeu espaço físico, mas ganhou
evidência". Até 2002, a Folha faz editava o "Agrofolha",
caderno semanal lançado em julho de 1986, em



formato tablóide, que, a partir de agosto de
1989, passou a ser impresso em formato stan-
dard, com oito páginas, em média. "A direção do
jornal achou que o "Agrofolha" não era rentável.
A publicidade nunca soube vender bem o cader-
no" revela o jornalista Bruno Blecher, que ficou
12 anos no suplemento.

Veterano, o "Suplemento Agrícola" é editado
pelo'O Estado áe S. Paulo desde janeiro de 1955.
O caderno circula às quartas-feiras, com infor-
mações sobre técnicas agrícolas, safras, colhei-
ta?;, leilões e campo. "Boa parte das matérias do
'Suplemento' trazem detalhes da realidade de
seus 'personagens', que_rendem uma humaniza-
çào positiva ao caderno", observa Ana Paula.

Na Gazeta Mercantil e no Valor Econômico, veí-
culos especializados em economia, notícias sobre
o agronegócio aparecem em diversos espaços.
"Além das matérias alocadas nas páginas específi-
cas de agronegócio" diz a pesquisadora, "a temáti-
ca é inserida freqüentemente no primeiro caderno
e na editoria de finanças" A editora do caderno
"Agronegócio". da Gazeta Mercantil, Isabel de
Aguiar, afirma que a "prioridade é ter pelo menos
uma página por dia com notícias do agronegócio.
O enfoque é mais no agricultor do que nas empre-
sas, em preços e mercado" Já seu concorrente, o
Valor Econômico, dedica duas páginas diárias para
o setor, tentando criar cenários que mostrem o
comportamento futuro dos preços. Na sede do
jornal, em São Paulo, ha cinco profissionais espe-
cializados na cobertura, além de um repórter res-
ponsável pelas notícias das políticas agrícolas,
instalado no Distrito Federal.

"A gente não pode ficar só na mão de analista
ou da agroindústria. Temos que ter contato per-
manente com os sindicatos rurais, produtores, as

empresas locais, os órgãos de fiscalização locais",
reconhece Fernando Lopes, que edita há cinco
anos a seção "Agronegócio" do Valor. Para ele, o
setor é um dos mais complicados, porque os gran-
des jornais ficam em centros urbanos e o agrone-
gócio, no interior do país. "O trabalho permanen-
te de contato com essa rede de fontes talvez seja,
para os grandes jornais nacionais e para os gran-
des jornais de economia, o maior desafio na
cobertura dessa área" analisa Lopes. Por isso, uma
das prioridades do jornal é, conforme Lopes, ter
profissionais visitando permanentemente os
pólos de produção agrícola do país.

Um desses pólos, por exemplo, fica no Paraná,
maior produtor nacional de soja e cana-de-açúcar
do país, cujo PIB agropecuário é R$ 49,25 bi, o
terceiro maior do Brasil. Lá, foi criada a AJAP
(Associação de Jornalistas do Agronegócio do
Paraná), a primeira deste tipo no país. "A associa-
ção surgiu com a idéia de preparar melhor os pro-
fissionais e os estudantes para atuarem nessa
área" afirma Samuel Zanelo Milléo Filho, presi-
dente da AJAP. Urna maneira que a associação
encontrou de colocar o profissional em contato
com o campo foi promover viagens de imersão
para que os jornalistas conheçam m loco o trabalho
de algumas cadeias produtivas, como o das coope-
rativas de leite. Outra atividade da AJAP são as
palestras realizadas em Curitiba, Ponta Grossa,
Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu
e Guarapuava, cidades que concentram a produção
jornalística e as faculdades de comunicação do
estado. Por meio de uma parceria com a Embrapa
local, a associação criou o Secoagro (Seminários
Itinerantes sobre Comunicação e Agronegócio),



evento voltado para profissionais e estudantes de
jornalismo de regiões-pólo do Paraná.

Também localizado na região sul, o Rio Grande
do Sul tem o segundo maior PIB do agronegócio
brasileiro - R$ 66,05 bi -, atrás apenas de São
Paulo. O estado é o maior produtor de arroz,
fumo, uva e lã do país. Por ser um estado tradicio-
nalmente agrícola, a demanda por notícias sobre o
campo sempre foi motivo de atenção dos veículos
de comunicação locais, como é o caso do grupo
RBS, onde nasceu o Canal Rural.

No ar desde 1996, o Canal Rural, o primeiro
deste tipo criado no país, "foi um projeto voltado
para as parabólicas da área furai", afirma Raul
Costa Jr., diretor da RBS TV e idealizador do
canal. A idéia, segundo ele, era fazer um veículo
estritamente técnico, baseado em quatro pilares:
meteorologia, cotações, notícias e informações
técnicas. "O maior desafio era ter uma informa-
ção extremamente qualificada, porque ela não
existia no Brasil", lembra-se. Na esteira da pros-
peridade agrícola, que ganhou força a partir de
2003, o Canal Rural preparou sua expansão para
o restante do país. "Em 2006, a empresa perce-
beu que havia uma demanda enorme de infor-
mação nessa área; e, logicamente, um potencial
muito grande para o canal", ressalta Cezar Freitas,
diretor do Canal Rural. Para isso, o canal procu-
rou a assessoria do publicitário Nizan Guanaes
para se posicionar estrategicamente como veícu-
lo de comunicação e imagem.

A programação do Canal Rural ê transmitida
pelos canais 35 da Net, 26 da Sky e antenas para-
bólicas. De canal técnico, passou, nesses 12 anos,
a produzir e transmitir programas voltados para o
noticiário, o entretenimento e leilões. "Vimos que
havia uma demanda de informações mais factuais.

mais ligadas ao dia-a-dia, ao mercado, à política.
Por isso, ampliamos esse tipo de abordagem", diz
Cezar. Diante dessa necessidade, a experiência
reforçou a formação dos profissionais. Os jorna-

' listas que cobrem mercado, bolsa de valores e
futuros fizeram curso de especialização na área.
"Nossa responsabilidade é muito grande. As pes-
soas decidem onde vão pôr o seu dinheiro a partir
de informações do mercado", afirma.

Além dessa ampliação de conteúdo, o Canal
Rural também trabalha em uma outra: a de espa-
ço físico e de equipamentos. Segundo o diretor
do Canal, já foram investidos, desde março de
2007, cerca de R$ 10 milhões no projeto. Com a
inauguração prevista para outubro deste ano, o
novo núcleo da produção do canal em São Paulo
terá dois estúdios, sendo um dentro da redação.
"A nossa área aqui deve duplicar" calcula Cezar.

As três unidades básicas do Canal Rural estão
espalhadas em diferentes capitais: em São Paulo,
fica a cobertura econômica; em Brasília, a cober-
tura política, e em Porto Alegre, a sede do grupo
RBS, onde se faz a finalização dos programas que
não são do dia-a-dia, ou seja, documentários,
como "Criadores" e "Grandes Fazendas" e progra-
mas ligados à técnica rural. O canal também tem
sucursais em Uberaba, Campo Grande, Goiânia,
Londrina e Curitiba.

A

Em meados dos anos de 1990, o país já respi-
rava aliviado com a queda do índice de inflação,
que havia arrasado o bolso do consumidor brasi-
leiro no final da década anterior. Em 1988, por
exemplo, a inflação foi de 1.037,56%. Para tentar
conter a sangria no orçamento da população, o
ex-presidente José Sarney lançou o Plano Verão
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para congelar os preços. A estratégia não teve
sucesso. Um ano depois a inflação continua a
crescer, atingindo os 1.782,90%.

Em seguida, o ex-presidente Fernando Collor
criou, em 1990, o Plano Collor I, que, entre outras
medidas, confiscou a poupança dos brasileiros. O
objetivo era derrubar a inflação por meio de
aumento de impostos, da redução de salários do
funcionalismo, da desindexação e do atraso no
pagamento do setor privado. O plano fracassou,
causando uma nova ascensão dos preços, com
uma inflação de 21% ao mês um ano depois.

No começo de julho deste ano, o presidente
Luis Inácio Lula d* Silva afirmou que o seu gover-
no não iria permitir que a taxa de inflação voltas-
se aos níveis dos da década de 1980. Felizmente,
hoje os números são bem menos assustadores do
que daqueles de 20 anos atrás. No entanto, o con-
sumidor brasileiro não está otimista em relação
aos preços dos alimentos. Uma pesquisa do CNI-
Ibope deste ano mostra que o apoio popular à
política de combate à inflação caiu de 53% para
43% em um ano e que 65% dos brasileiros acham
que a inflação vai aumentar.

Assim como seus antecessores, o presidente
Lula também criou um plano para segurar a alta
dos preços e estimular a produção de alimentos.
Lançado no início de julho, o Plano Agrícola e
Pecuário 2008/2009, uma espécie de PAC da
Agricultura, deve destinar R$ 65 bilhões para a
agricultura empresarial e R$ 13 bilhões para a
agricultura familiar, totalizando um montante de
R$ 78 bilhões para o setor. O plano também
inclui a Medida Provisória 432, que permite a
renegociação de R$ 75 bilhões em dívidas dos
agricultores de todo o país.

Esse pano de fundo é bastante diferente daque-

le dos anos 1970, quando o departamento comer-
cial da Rede Globo verificou que a eletrificação
rural estava se expandindo muito e o sinal de TV
acompanhava esse crescimento. Existiam, naquele
momento, quatro milhões de aparelhos receptores
de televisão na zona rural ou em zonas de influ-
ência rural e nenhum produto nas redes de televi-
são voltado para esse público-alvo. A emissora
escolheu o departamento de jornalismo para fazer
um programa setorizado e comandado a partir de
São Paulo. Assim, surgiu o "Globo Rural", que
estreou em 7 de janeiro de 1980, sob o comando
de Humberto Pereira, que até hoje é o editor-
chefe da atração. "O programa foi pensado para
não se restringir a falar de técnicas agrícolas nern
ensinar alguma coisa para o agricultor. Seria um
programa jornalístico, com os fundamentos mais
históricos do jornalismo", recorda Humberto.
"Quando o programa começou, a agricultura não
comparecia na mídia como comparece hoje, não
dava manchete de primeira página em nenhum
jornal do Brasil", completa, "hoje o agronegócio é
uma jóia da coroa do país", avalia, otimista.

Um dos trunfos do "Globo Rural" foi atualizar
a imagem do produtor agrícola, esmaecida pela
industrialização dos anos 1950 e pela conseqüen-
te migração dos trabalhadores do campo para os
grandes centros urbanos. "O homem do campo
voltava a ter aquela imagem do caipira, do jeca
tatu. O nosso programa começou trabalhando a
auto-estima do agricultor, mostrando que seu
trabalho repercutia na sociedade, no comércio, no
transporte, na exportação", afirma.

Cinco anos depois, surgiu a revista Globo
Rural, porque "o impresso fixaria mais o que o
programa veiculava". A revista foi criada na reda-
ção do programa de TV e durante cinco anos foi
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produzida pela mesma equipe. Depois se separa-
ram e ficaram independentes, mas com o mesmo
espírito editorial. "Foi o primeiro caso em que o
programa de TV gerou um produto impresso"
afirma Pereira. Ha 8 anos o programa passou a
ser diário também. É veiculado todo dia às 6h10
com "hardnews" meteorologia adaptada para o
setor, cotações, política agrícola etc. Começou
com 15 minutos e este ano ampliou para 20
minutos. Conta com a colaboração de todas as
afiliadas da Globo, que "em sua grande maioria
estão em ambientes de economia rural". A equipe
exclusiva do programa tem 37 pessoas.

Diante desse contexto de crescimento da
receita do campo, começaram a aparecer novas
revistas especializadas em comunicação rural.
Em dezembro de 1999, foi lançada a revista Safra,
de Goiás, "para divulgar o potencial de todas as
cadeias produtivas do setor primário no país". No
ano seguinte, surge a Panorama Rural, ligada à
editora Publiè, realizadora da Agrishow, maior
circuito de feiras de tecnologias agrícolas da
América Latina, que movimenta um volume de
negócios em torno de R$ 500 milhões, com
público de 115 mil participantes na edição de
Ribeirão Preto. Em 2004, a Editora Três lança a
revista IstoÉ Dinheiro Rural. Em 2005, o Grupo
Bandeirantes põe no ar um concorrente do Canal
Rural, a TV Terra Viva.

Mas, ao contrário do que possa parecer, a
publicação de periódicos agrícolas é extensa e já
vem de longa data (leia artigo). Começou a se
popularizar em meados da década de 1980 com a
criação de almanaques. Com o boom da internet,
em meados da década de 1990, agentes do setor
do agronegócio deram-se conta da necessidade de
criar uma rede virtual de informações para e sobre
a atividade, como forma de instrumentalizar
ainda mais o criador rural. "Anteriormente só se
pensava no crescimento dos meios de comunica-
ção de massa dentro do ambiente urbano" afirma
Dalmo Oliveira da Silva, pesquisador da Embrapa
e autor da monografia "Notícia online para o agro-
negócio: um estudo de multicasos" produzida em
2002. "Hoje a comunicação, por via digital, ignora
as barreiras entre a vida urbana e o mundo rural,
porque o fluxo distribuição/coleta foi invertido",
complementa. Com a oferta de conexão ã internet
via satélite e o alcance das redes digitais até o
campo, certamente a web expandirá ainda mais
seu papel informativo diante do público.
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