




da Casa Civil, Dilma Rousef. Na prá-
tica, até agora, o governo colocou em
campo R$ 10 bilhões para financiar o
plantio da próxima safra. "A agricul-
tura tem sido a principal responsável
pelos bons desempenhos da balança
de pagamentos do País", diz. "Por
isso, o governo está atento e não vai
deixar o campo na mão", promete.
Como prova, ele garante que não ha-
verá restrição de crédito para agri-
cultores enquadrados na MP 432,
que equalizou uma série de dívidas
passadas. Até o dia 16 de outubro,
produtores que protocolaram os pe-
didos de financiamento de suas dívi-
das constavam como "inadimplen-
tes" no sistema. No dia 17. contudo,
segundo levantou DINHEIRO RU-
RAL, alguns produtores que lança-
ram mão desse recurso começaram a
receber retorno de suas agências
bancárias, avisando-os de que havia
crédito disponível e que a reclassifí-
cação finalmente estava concluída.

Segundo o ministro, mesmo diante
do cenário apertado, os preços não
estão demasiadamente depreciados.
"O problema é o custo de produção,
porque pela média dos dois últimos
anos ainda há ganhos", diz.

Enquanto isso, na economia real, al-
guns setores dentro da própria agri-
cultura acreditam que a crise não
comprometerá 2009. Segundo dados

da Anfavea, setembro foi o melhor
mês em 2008, com 5,5 mil máquinas
agrícolas vendidas. "Todos os fatores
que fizeram o setor de máquinas agrí-
cola iniciar a sua retomada ainda estão
presentes", diz o vice-presidente da
entidade, Milton Rego. No acumula-
do, o crescimento é 52,4% superior ao
de 2007. "O crescimento em 2008 vai
se concretizar e ainda acreditamos
num pequeno avanço para 2009", diz.

MERCADO - Para o vice-presidente
da área de marketing da Agco, Ras-
go Von Reininghs, todos os funda-
mentos da agricultura continuam só-
lidos. "O que preocupa um pouco é o

PREOCUPAÇÃO: o presidente Lula
tem cobrado atenção para com as
questões do campo brasileiro

crédito, mas temos observado um es-
forço por parte do governo em fazer
com que o dinheiro continue circu-
lando", analisa. Segundo ele, a preo-
cupação com um possível aumento
da inadimplência existe como efeito
colateral da crise. "Mas até agora
não há queda nas vendas, tampouco
cancelamento de pedidos", revela.

Segundo José Luiz Coelho, gerente
de vendas nacional da John Deere,
2009 deve repetir o mesmo resulta-
do de 2008. Um dos principais afeta-
dos, segundo ele, pode ser o setor de
etanol. Com o barril do petróleo bei-
rando os US$ 70, o Combustível lim-
po fica menos competitivo. "Além
disso, algumas empresas brecam in-
vestimentos mais arrojados" analisa.
"Teremos muitas usinas entrando
em atividade no próximo ano com
70% a 80% de todo corte mecanizado
e queremos fornecer pelo menos,
50% dessas máquinas", diz.

Mesmo diante de uni setor dono de
um certo otimismo, para a presidente
eleita da Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), senadora Kátia Abreu, o fato
de os produtores continuarem com-
prando não significa que danos deixa-
rão de existir. Ela lembra que, embo-
ra a produtividade tenha aumentado
extraordinariamente nos últimos 20
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anos, é do preço que vem a rentabilida-
de. "O valor das exportações de soja
subiu 70% e mais de 92% desse total
está no preço", diz a senadora. Desse
aumento, o incremento na produção
contribuiu com muito pouco. Segundo

ela, uma queda no
preço vai deprimir
fortemente as ex-
portações.

Para Stepha-
nes, a solução po-
de estar no câm-
bio (leia estrevis-
ta ao lado). "Pela
primeira vez em
anos o agricultor
vai vender sua
produção com um
dólar mais apre-
ciado que no plan-
tio, entre R$ 1.90
e R$ 2", diz. Se-
gundo ele, mesmo
com a derrocada
dos preços das
commodities, um
real mais desva-
lorizado ante à
moeda americana
pode garantir a
rentabilidade do

- setor. Na opinião
do produtor Sérgio Bueno, que pro-
duz 2,5 mil hectares no Tocantins o
governo tem de olhar, também,
para os preços de custo. "No ano
passado, meu hectare plantado cus-
tava R$ 950, hoje está em R$ 1.500",
afirma. "Olhar só para as médias de
preço das commodities é muito sim-
plista", garante.

O governo também não acredita
numa nova disparada nos preços dos
fertilizantes, com aconteceu este ano.
Não está descartada a criação de uma
empresa de capital misto nem a cria-
ção de uma nova estatal. Até o final
do ano, o governo vai divulgar um do-
cumento detalhando as principais
ações para se conseguir auto-suficiên-
cia em potássio em dez anos; em fos-
fatados, em seis anos; e nos nitroge-
nados, em cinco anos. •

KATIA ABREU:
o que galante a
renda no campo

s é o preço e não a-
produtividade

DINHEIRO RURAL - A queda dos preços
das commodities vai comprometer a renda
do produtor?
REINHOLD STEPHANES - Vai. Se ele espe-
rava uma rentabilidade maior, vai ter uma
menor ou vai empatar. Mas vamos garantir a
renda mínima ao produtor, porque nós quere-
mos que ele continue plantando no ano se-
guinte. A agricultura no Brasil não pode pa-
rar, porque ela tem um impacto muito gran-
üe dentro da economia, tem um impacto
muito grande no setor de exportações e na
formação do saldo da balança comercial.

RURAL - O que se deve esperar para 2009?
STEPHANES - Que a demanda mundial se
mantenha pelo menos no ritmo atual. Os
milhões de chineses, que passaram a se
alimentar melhor, vão continuar comendo.
A Rússia deve con-
tinuar importando
carnes nos níveis
de hoje. Em princí-
pio, nós teremos a
manutenção dos
preços atuais. Nós
estamos trabalhan-
do em dois mo-
mentos diferentes.
Primeiro, no plan-
tio. Depois na co-
mercialização.

Colaborou Eduardo Savanachi

RURAL - Haverá re-
dução da área plan-
tada?
STEPHANES - Ain-
da não. Haverá
queda de produtividade. Não só por causa
do insumo, mas porque dificilmente nós va-
mos repetir uma condição climática tão fa-
vorável como tivemos no ano passado. Nós
contamos com uma produção idêntica à do
ano passado ou ligeiramente superior. Não
teremos um crescimento de 4%.

RURAL - As condições para o plantio tam-
bém não são as mesmas.
STEPHANES - Muitos problemas surgiram,
como restrição ao crédito, mas sabemos
que o produtor vai plantar e vamos fornecer
as condições para que ele plante.

RURAL - Dá para acreditar que os bancos
vão mudar a classificação de risco dos
produtores?
STEPHANES - O Banco Central mandou en-

NÃO À CRISE: ministro garante que, se
for necessário, tomará outras -medidas

quadrar em outra resolução e ponto. Então,
se antes ele rebaixou a classificação, ele
tem que voltar atrás. O banco tem que fazer
isso. O Gerardo Fontelles (assessor especial
de assuntos agrícolas do Ministério da Fa-
zenda) é o homem que mais entende desse
assunto no Brasil. Ele me garantiu que a re-
solução resolve. Agora, evidentemente, se
isso não garantir o acesso ao crédito, nós to-
maremos novas ações na próxima semana.
Isso está sendo rastreado todos os dias.

RURAL - Os produtores chegaram a amea-
çar que não pagariam os 40% da primeira
parcela da renegociação da dívida por fal-
ta de acesso ao crédito. O que aconteceu,
na realidade, diante dos números?
STEPHANES - A inadimplência foi de me-
nos de 7%. Isso mostra que adiar o paga-

mento não é o ca-
minho a ser segui-
do pelo campo.

RURAL - A situa-
ção do produtor
não está tão peri-
clitante como se
apresenta?
STEPHANES - Eu
não estou dizendo
que a situação é
boa. Estou apenas
dizendo que a gente
procura acompa-
nhar e a realidade
na ponta nem sem-
ipre é a que nos tra-

- zem. Nós acompa-
nhamos diariamente os preços dos produtos
agrícolas. Quando se analisa no período de
24 meses, todos se mantêm no patamar su-
perior ao que estavam quando surgiu o fenô-
meno de aumento de preços.

RURAL - Como o governo está tratando a
questão dos fertilizantes?
STEPHANES - No final do ano vamos divul-
gar um relatório com as nossas metas. No
caso do potássio, nós vamos nos tornar
auto-suficientes em dez anos, nos fosfata-
dos, em seis anos, e nos nitrogenados, em
cinco anos. No limite, podemos até criar
uma nova estatal. O governo está acompa-
nhando todos os cenários e vai manter a
agricultura rodando, porque o governo de-
seja que esse setor continue sendo um se-
tor dinâmico dentro da economia.
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