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Os empresários do agronegócio brasileiro esperam e se preparam para um 2009 difícil. Após 
reunião ontem, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que reuniu 
representantes de sete segmentos do setor, notou-se apreensão e cautela.  
 
"Olho para o curto prazo com muita preocupação. Teremos um próximo ano muito difícil pela 
frente. Será um ano ruim para a agricultura e que talvez possa levar a um 2010 ruim para o 
País", resumiu, ao final do evento, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e diretor do 
Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp. Uma das preocupações mais comuns é o crédito 
escasso e caro. Para Rodrigues, uma das prioridades nesse momento é a definição, pelo 
governo federal, da revisão dos preços mínimos para as culturas que já são beneficiadas pela 
ferramenta. A defasagem oscila entre 15% e 35% dependendo da cultura e da região do 
plantio. Ao reajustar os preços, o produtor não ficaria tão à mercê da volatilidade. "E se o 
produtor recebe preços remuneradores é uma forma de dar garantia, para que ele consiga 
empréstimos dos bancos", acrescentou o ex-ministro. Segundo Rodrigues, se os preços das 
commodities agrícolas enfrentarem novo período de queda no ano que vem, 2010 será um ano 
muito temeroso para os agricultores. No entanto, ele não acredita que as cotações caiam para 
patamares mais baixos do que os atuais por conta da demanda firme por parte dos países 
emergentes. "Não acho provável que os preços fiquem mais baixos, mas, tampouco é 
impossível que aconteça", reforçou.  
 
A dificuldade de obter Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) e o custo do dinheiro de 
modo geral estiveram entre os problemas mais comentados pelos empresários presentes à 
reunião. "A verba que o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] 
liberou para capital de giro vai ajudar ao setor, mas os juros estão altos demais, taxa de 20% 
ao ano é muito elevada", comentou Marcos Jank, presidente da União da Indústria da Cana-
de-Açúcar (Unica). 
 
"Quanto aos juros, de modo geral, o Banco Central teria de trabalhar para que não sejam tão 
altos", comentou, ainda, o empresário João Guilherme Ometto, presidente do conselho do 
Grupo São Martinho.  
 
Além da verba para capital de giro vinda do BNDES, o setor sucroalcooleiro já se moveu 
pedindo socorro ao governo em outras frentes. Uma das ferramentas úteis, segundo Jank, 
seria a retomada de um programa de financiamento para auxiliar as usinas produtoras a fazer 
estoques e, assim, reduzir a exposição à volatilidade de preços.  
 
Jank voltou a falar sobre consolidação do setor, que deverá ser acelerada pela crise, devido ao 
número de empresas já endividadas antes mesmo da tormenta financeira. Em resumo, embora 
o volume de investimentos previstos na construção de novas unidades deva cair, os 
fundamentos em relação aos mercados de açúcar e álcool estão firmes. "Há espaço para 
ampliar exportações, com muitos países implantando programas de mistura de etanol 
combustível", disse. No caso do açúcar, o Brasil deverá ampliar presença no mercado externo 
em 2009 pela redução de produção na Índia, importante país concorrente.  
 
Para 2010 e 2011, dados da Unica apontavam para 41 e 19 novas unidades produtoras no 
País, respectivamente, com aporte de investimentos previsto de US$ 31,7 bilhões entre 2009 e 
2011. "Não sabemos se esse volume se concretizará. Sobretudo a parte que diz respeito aos 
hedge founds", comentou Jank. Desse volume que seria investido no triênio citado, US$ 12,6 
bilhões viriam desses hedge founds e outros investidores desconhecidos. O número de 35 
novas plantas previstas para 2009 deve se concluir.  
 
No ramo de proteínas, os exportadores de carne bovina estimaram, com cautela, a receita de 
vendas do ano que vem. Segundo Roberto Gianetti da Fonseca, presidente da Abiec (reúne os 
frigoríficos exportadores), com ganho de espaço em alguns mercados, como Chile e União 
Européia, mesmo em cenário de crise, a receita com exportações para 2009 deve ser, no 
mínimo, similar a deste ano. Até novembro, foram exportadas 1,2 milhão de toneladas, 



equivalentes a US$ 5 bilhões. Para o ano que vem, esse número foi estimado entre US$ 5 
bilhões e US$ 5,5 bilhões.  
 
Representantes do setor de aves, também presentes ao encontro, afirmaram que, em 
dezembro, alcançarão a meta de reduzir em 20% o alojamento de pintos. O setor tomou a 
decisão em novembro com o objetivo de ajustar oferta e demanda, sobretudo no primeiro 
trimestre de 2009, quando a demanda é tradicionalmente menor. O fator crise trará impacto 
às exportações. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 16 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. B2. 
 


