


ificuldades de comercialização, maior rigidez na concessão do crédito
rural, redução de 8% no uso de fertilizantes nas lavouras e queda
da área plantada na safrinha de inverno de milho. Ou seja, tempos
difíceis nas perspectivas da CNA - Confederação Nacional da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil para o ano agrícola 2008/2009. Com

isso, as projeções do VBP - Valor Bruto da Produção indicam queda de 9% no
faturamento da atividade no próximo ano, de 298,64 bilhões de reais para 273,08
bilhões. Esse desempenho tende a comprometer o PIB - Produto Interno Bruto
do agronegócio, que vem desacelerando nos últimos meses. Se a desaceleração da
elevação do PIB continuar em 2009, a presidente da CNA, Kátia Abreu, diz que

DRES BRASILEIROS DEVEM SER CUIDADOSOS E BUSCAR LIQUIDEZ



^PERSPECTIVAS

2009 FARÁ OS TRÊS EX-MINISTROS DA AGRICULTURA, O
PRODUTOR DEVE MANTER A LIQUIDEZ, O GOVERNO DEVE DAR SUPORTE
AOS PREÇOS E AS AGROINDÚSTRIAS AS

SAFRA de soja, cuja
colheita ocorre a
partir de março, será
2% menor no Brasil,
somando 58 milhões
de toneladas

serão necessárias medidas urgentes para sustentar
a renda do produtor e viabilizar o plantio da safra
seguinte. Com ela concordam três especialistas no
assunto - Marcus Vinícius Pratini de Moraes, Roberto
Rodrigues e Luís Carlos Guedes Pinto -, que estiveram
à frente do Ministério da Agricultura entre 1995 e
2004. Eles entendem que, num momento delicado
como o atual, o governo federal deve agir de maneira
a amenizar os efeitos que a crise pode gerar no campo.
Para 2009, eles projetam um período de cautela, no
qual o agricultor deve manter sua liquidez, o governo
deve oferecer suporte aos preços no mercado interno e
as agroindústrias devem centrar esforços para manter
as vendas externas.

No final do ano passado, a crise financeira provo-
cou impacto no plantio da safra de 2008/2009, uma
vez que houve dificuldade na contratação de crédito
para custeio por parte dos agricultores junto as tradin-
gs. Além disso, o aumento dos custos de produção, em
média de 35% no ano, colocaram o produtor numa

situação um tanto desconfortável. Plantada a safra de
verão - que, segundo projeções da Conab - Compa-
nhia Nacional de Abastecimento, será 2,5% menor
que a produção do período anterior, somando 140
milhões de toneladas -, as incertezas para 2009 são
muitas, mas o fato de o Brasil se posicionar como um
grande fornecedor de alimentos para o mundo pode
contar a nosso favor. "Não haverá grandes mudanças
de horizonte. Acredito que alguns países com maiores
dificuldades, como Hungria, Ucrânia, Eslováquia e
Rússia, se ajustem até o final do primeiro semestre
do ano e voltem a comprar no segundo semestre. O
mundo precisa do Brasil para comer", avalia Pratini
de Moraes, assessor do frigorífico JBS/Friboi.

Na avaliação de Guedes Pinto, hoje vice-presidente
de agronegócio do Banco do Brasil, o primeiro passo é
garantir uma boa comercialização da safra atual. Para
ele, o governo sabe que precisa atuar para sustentar
os preços no mercado interno e, caso as cotações real-
mente caiam, ele pode fazê-lo por meio de instrumen-
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A mudança na geopolíti-
ca comercial do mundo

continuará marcada pelo
aumento do percentual

dos países emergentes na
demanda de alimentos"

PRATINI DE MORAES

Se os preços permanece-
rem nas faixas atuais - e
devem permanecer, pois
os estoques estão aperta-
dos - a safra 2008/2009

será lucrativa"

LUÍS CARLOS GUEDES PINTO

Vai se sair bem quem não
precisa de crédito. Isso é
terrível, pois o crédito ru-
ral, que é uma alavanca do
progresso, se transformou

em uma guilhotina"

ROBERTO RODRIGUES
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'AS AGROINDÚSTRIAS AGUARDAM CREDITOOFICIAL PARA
EXPORTAÇÃO, A FIM DE BARATEAR O CUSTO DAS OPERAÇÕES, QUE
SALTARAM DE 4% PARA 15% NOS ÚLTIMOS MESES DÓ ANO PASSADO

tos como a AGF (Aquisições do Governo Federal) e o
EGF (Empréstimos do Governo Federal), este último
usado para financiar a comercialização, ajudando a
alongar o período de comercialização.

Se os preços permanecerem nas faixas atuais, a
atividade agrícola será remunerada, e qualquer inter-
venção por parte do governo se tornaria dispensável.
"Eu não imagino queda acentuada nos preços das
commodities, afinal, não há estoque de grãos. Eles se
encontram em níveis abaixo das médias históricas",
diz Pratini de Moraes.

Diante de um cenário de crise, pouco se sabe
sobre o que acontecerá com os preços na safra de verão
e várias possibilidades estão sendo alvo de estudos.
Mas, de acordo com Roberto Rodrigues, atual diretor
do Centro de Estudos do Agronegócio na Fundação
Getúlio Vargas, é pouco provável que os preços caiam
mais do que já caíram, porque os fundamentos do
mercado serão mantidos. Esses fundamentos se re-
ferem basicamente à demanda aquecida nos países
emergentes, "onde as populações crescem mais e a
renda per capita sobe, portanto, é onde a demanda
por produtos agrícolas está crescendo mais do que nos
países desenvolvidos", avalia Rodrigues. É também
nos países emergentes que a crise está tendo menos

impacto. E na hipótese de os preços caírem em dólares
no mercado global, Rodrigues acredita que, se o dólar
continuar aquecido, em real haverá uma compensação
para o produtor.

Ele avalia, entretanto, que é necessário colocar no
orçamento do Ministério da Agricultura recursos para
que se possa executar a política de preços mínimos.
Nos últimos anos, o governo praticamente deixou de
lado essa política porque o mercado se encarregou de
remunerar adequadamente. "Como a crise é grave, é
necessário estar calçado. Se isso ocorrer, é possível
mitigar os problemas do futuro e a crise se torna uma
grande oportunidade, porque plantaríamos uma boa
safra no ano que vem e chegaríamos em 2010 com
uma bela safra e excedentes exportáveis num ano em
que o resto do mundo não os terá. Portanto, ocupa-
remos mercados e, imagino, de maneira irreversível,
com grande competência e excelente resultado para
o país", diz Rodrigues.

Para Guedes, o Brasil tem condições excepcionais
para alimentar a população mundial. E a tendência
é de que, com a urbanização da China e o consumo
crescente da índia, a procura por alimentos siga em
alta", diz. "O governo deve estar preparado para liberar
mais recursos na próxima safra de verão, de maneira a
aumentar sua participação na formação de crédito em

Os destaques do novo ano

OS PREÇOS dos grãos, cuja demanda

mundial permanece aquecida, devem se

manter nas médias históricas. Mas o

produtor precisa enxugar despesas

AS CULTURAS perenes devem sofrer

menor impacto, como a laranja, cuja safra

brasileira responde por 84% do comércio

mundial de suco concentrado

AS EXPORTAÇÕES da cadeia de proteína

animal devem ser mantidas. Também há

tendência de aumento no consumo

mundial de produtos lácteos
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2009/2010", diz Guedes. Outra ação que, segundo os
executivos, deve ser implantada no curto prazo, além
do imediato ajuste dos preços mínimos, é a liberação
de crédito para exportação a fim de baratear o custo das
operações, que saltaram de 4% para 15% nos últimos
meses do ano passado. "Além de atrapalhar os negó-
cios, isso diminuiu o apetite exportador. O prazo para
pagamento da ACC - Adiantamento sobre Contratos
de Câmbio aumentou, saltando de 150 para 360 dias, o
que tornou a operação menos interessante", diz Pratini
de Moraes, alertando que esse formato tem de mudar
para o país manter as exportações em alta.

Já as culturas perenes devem registrar mudanças
mais lentas." Na laranja, o Brasil responde por 84% do
comércio mundial, portanto, apesar da crise, acredito
que seja um segmento pouco afetado", avalia Guedes.
Já o setor sulcroalcooleiro, que vive uma crise dramá-
tica, pode voltar a se reestruturar no próximo ano. As
usinas de São Paulo, que estão construindo unidades
novas, se alavancaram, ficaram devendo, e para fazer
caixa ofertaram etanol no mercado a um preço muito
baixo. Assim, o preço relaxou, o que não deveria ocor-
rer num ano em que oferta e demanda estão muito
equilibradas. "Isso gerou uma conseqüência trágica
para o fornecedor de cana. A usina inadimplente re-
passa o seu problema ao fornecedor, não o pagando
ou pagando um preço mais baixo", diz Rodrigues, que

acredita que no ano seguinte o setor começa a sair do
buraco. "Vai haver uma grande concentração. Muitas
empresas interromperam programas de investimen-
tos e vão esperar para comprar a usina pronta", diz.
Os frigoríficos que exportam muita carne também
sofrem com a dificuldade de crédito para exportação.
"Haverá alterações no mercado internacional, mas
não em grande medida. O preço deve cair, mas como
o dólar está em alta, isso vai compensar a queda. A
agroindústria tende a acompanhar esse processo",
avalia Pratini de Moraes.

"Acho que 2009 pode ser ruim se a crise america-
na se estender para os países emergentes e levá-los a
uma redução de demanda de produtos agrícolas", diz
Rodrigues. Segundo ele, o momento é de liquidez.
"Eu recomendo que o produtor venda tudo que está
sobrando na fazenda. Ele deve ficar enxuto, pois é
uma crise que vai durar dois anos. O grau dela é uma
incógnita", avalia Rodrigues.

Já Pratini é mais otimista: "O problema é a volatili-
dade dos mercados, mas o cenário para 2009 é positivo.
Este é um momento de prudência e conservadorismo",
diz. "Temos de usar novos instrumentos para que o
produtor possa cumprir seus compromissos. E isso
inclui expandir e melhorar o seguro rural e implantar
um seguro de preço que proteja o agricultor brasileiro
em momentos de crise", completa Guedes.

EM DIFICULDADES

financeiras acentuadas

pela escassez de crédito,

o setor sulcroalcooleiro

deve passar por uma era

de fusões e aquisições
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