
Pressão por apoio oficial cresce com as incertezas 
 
Mesmo com fundamentos praticamente inalterados até aqui, com demanda mundial de 
alimentos ainda em alta, além de oferta e estoques apertados, o cenário influenciado pelo 
terremoto financeiro global exigirá forte intervenção do governo federal para garantir um 2009 
sem sobressaltos.   
 
As cooperativas defendem medidas para assegurar a renda de seus produtores associados, 
como a criação de uma linha de crédito de R$ 1 bilhão para capitalização do segmento 
agropecuário por meio das chamadas "cotas-parte" dos produtores e a injeção de US$ 1 bilhão 
para irrigar as exportações via leilões específicos de Adiantamento de Contrato de Câmbio 
(ACC). O Conselho Monetário Nacional (CMN) analisa o pedido.   
 
Bastante influente no setor e ainda conselheiro do presidente Lula na área, o ex-ministro 
Roberto Rodrigues acredita que o agronegócio brasileiro tem uma "oportunidade raríssima" 
para ocupar espaços em mercados até agora fechados e defende um tratamento de choque 
para a "guerra" contra a crise. "Não sou intervencionista, mas agora é guerra. Se não tivermos 
políticas públicas como escudo, o soldado vai morrer", diz. Para ele, o governo deve promover 
"imediatamente" um recálculo dos preços mínimos e elevar os recursos para os instrumentos 
de política agrícola, como compras diretas (AGF e LEC), carregamento da safra (EGF, PEP, 
Pepro e Prop) e financiamento via mercado (CDCA e LCA).   
 
"Com isso, o governo dá sinal de hedge ao produtor, evita aventuras nesta safra e incentiva 
bancos a entrar no jogo para liberar crédito", diz. "Se fizer, garante estabilidade e boa safra 
em 2010".   
 
As cooperativas trabalham com um cenário de redução da produção em países ricos e 
manutenção do consumo nos emergentes, mas desconfiam dos movimentos da China, o 
grande comprador do setor. "Temos que ficar de olho neles. Para onde eles forem, outros 
também devem ir", diz o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas. 
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