


SSIM QUE A CRISE
internacional chegou ao
País, em meados de setem-

bro do ano passado, o agronegócio
foi um dos primeiros setores a
sentir na carne o repentino sumiço
do crédito, o adiamento dos inves-
timentos e a suspensão de contra-
tos. Somou-se a essa conjuntura a
instabilidade cambial e o derreti-
mento dos preços das commodi-
ties. Mas isso
pode ser página
virada no campo
brasileiro. Ao
que tudo indica,
a agricultura se
consolidará neste

soja e fumo em folhas.
Também em março, as vendas

domésticas de máquinas agrícolas
subiram 14% na comparação a
fevereiro, segundo a Anfavea, e
ficaram semelhantes às do mesmo
período de 2008. Desempenho
parecido teve o faturamento das
exportações de tratores e colhei-
tadeiras que avançou 12,8% em
comparação a fevereiro, resultado

ano como um
importante escu-
do para a econo-
mia no combate à
recessão. Vários
dados apontam
nesse sentido.
No mês passado,
as importações
chinesas de soja
dispararam - os
embarques atin-
giram 3,9
milhões de tone-
ladas, um aumen-
to de 13% contra
fevereiro e de
impressionantes
67% sobre março
de 2008, o que
rendeu US$ 1,37
bilhão ao bolso
dos agricultores
brasileiros,
aumento de
40,9% contra o mesmo mês do ano
passado, segundo a Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab). Essa performance ajudou
a turbinar as exportações gerais.
Números do governo mostram
que a média diária dos embarques
ao Exterior, em março, cresceu
7,5% sobre fevereiro, puxado prin-
cipalmente pelo reaquecimento de
24,8% das encomendas de produ-
tos básicos, em especial algodão,

que sugere que o campo levará
tempos melhores também para a
indústria. E as projeções para a
safra deste ano alimentam o oti-
mismo. Estima-se que a colheita
de grãos fique muito próxima de
140 milhões de toneladas, abai-
xo dos 144 milhões de tonela-
das de 2008, mas o suficiente
para garantir a segunda maior
safra da história.

Não bastassem os sólidos sinais

de reação, o governo federal elabo-
rou, na quinta-feira 16, um pacotão
de R$ 10 bilhões para a agroindús-
tria. O dinheiro será distribuído às
empresas por meio de linhas espe-
cíficas de financiamento do Banco
do Brasil e do BNDES, a taxas de
juros especiais, bem menores das
que são oferecidas hoje pelo merca-
do. Os frigoríficos terão prioridade.
A pecuária tem sido um dos seg-

mentos mais
abalados pela
retração do con-
sumo internacio-
nal. Inspirada
pela recuperação
das atividades
que foram con-
templadas com
desonerações -
em especial auto-
móveis e mate-
riais de constru-
ção -, a equipe
econômica de
Lula tem estuda-
do mudar a atual
estrutura tribu-
tária dos frigorí-
ficos para aliviar
o peso dos
impostos e dar
fôlego extra ao
setor.

Uma outra
combinação de
fatores leva boas
perspectivas ao
agronegócio. A
safra que está
sendo colhida
neste momento

foi plantada a um dólar a R$ 1,80 e
será vendida a um dólar acima de
R$ 2,20. Com isso, aqueles que pre-
viam um prejuízo de R$ 100 por
hectare em decorrência da crise
poderão embolsar lucro de R$ 300
por hectare, em média, segundo o
analista Fernando Muraro Júnior,
da Agência Rural de Curitiba (PR)
e de Rondonópolis (MT). Além
disso, a cotação das principais com-
modities agrícolas tem se valoriza-
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do, e o crédito, que havia evapora-
do, voltou com vigor. "Tem dinheiro
de sobra para o produtor. Alguns
setores, principalmente o da soja,
estão rindo à toa", disse o analista
em mercado agrícola, Landino José
Dutkevics, da Bahia. O analista
José Vicente Ferraz, da AgraFNP
Consultoria, compartilha essa opi-
nião. "O Brasil vai sair bem da
crise, e o agronegócio vai se sair
melhor que outros setores da eco-
nomia", afirmou.

Mesmo os produtores de milho
e cana-de-açúcar, castigados pela
crise nos últimos meses, têm revi-
sado para cima suas previsões ini-
ciais. "Vamos colher e moer muito
mais cana neste ano do que em
2008 para fortalecer o mercado de
açúcar e reforçar o setor de etanol,
Estamos otimistas, de novo", disse
à DINHEIRO o presidente da
União da Indústria de Cana-de-
Açúcar, Marcos Jank. Otimismo
semelhante começa a dominar os
milharais. A safra, que em feverei-
ro estava estimada em 50,37
milhões de toneladas, subiu para
51,91 milhões de toneladas em
março, ainda dentro de uma esti-
mativa conservadora, e pode ser
novamente reajustado nas próxi-
mas semanas. As estimativas para
soja e arroz também subiram. O
primeiro, de 57,63 milhões para
58,14 milhões de toneladas, e o
segundo, de 12,52 milhões para
12,67 milhões de toneladas.
"Indiscutivelmente, estamos entre
os países mais competitivos do
mundo na produção de alimentos.
Temos custos relativamente baixos
e somos fortes em setores que são
essenciais para economias em cres-
cimento, como a
China", endossou
o analista
Vicente Ferraz.

Não é preciso
voltar muito ao
passado nem
praticar a futu-
rologia para
compreender o

JOSÉ DUTKEVICS,
PRODUTOR:

"Tem dinheiro
de sobra para

o produtor.
Alguns setores,
principalmente

o da soja,
estão rindo

atoa"

SÉRGIO BUENO, PRODUTOR:
"A fase do susto passou.

Algumas culturas começam
a mostrar força"

SÉRGIO PITT,
EMPRESÁRIO:
"Existem
incertezas
no campo,
mas a
situação
é melhor
do que
em alguns
outros
setores"

papel do agronegócio na economia
brasileira. As reservas internacio-
nais acumuladas nos últimos
meses - hoje pouco acima de
US$ 190 bilhões -, e que têm
sido uma proteção importante do
País contra os choques externos,
foram conquistadas graças ao

desempenho da
agricultura na
balança comer-
cial. Em janeiro
de 2007, as
reservas esta-
vam em US$ 90
bilhões. "O cená-
rio no campo
ainda está cheio

LAURENCE
GOMES, DIRETOR

DASLC:
"As pessoas

não deixam de
comer na crise.
Essa é a nossa

vantagem"

de incertezas, como em vários
setores produtivos, mas inegavel-
mente está melhor do que os
outros pilares da economia", disse
Sérgio Pitt, sócio da fazenda
Agropar e vice-presidente da
Associação dos Agricultores e
Irrigantes da Bahia (Aiba).

Na opinião do diretor-financeiro
da SLC Agrícola, Laurence Gomes,
a forte demanda chinesa por grãos
garantirá um bom desempenho
para a agricultura brasileira neste
ano. "As pessoas não deixam de
comer na crise. Essa é a nossa
vantagem", afirmou ele, "O agrone-
gócio sofreu mais pelo pânico, pre-
judicado pelo mercado financeiro,
do que pelos fundamentos, que con-
tinuam sólidos." O empresário
Sérgio Bueno, produtor de soja e
milho no Estado do Tocantins e de
cana-de-açúcar em São Paulo, afir-
ma que os indicadores endossam as
perspectivas positivas para o
campo brasileiro. "A fase do susto
passou. Algumas culturas, lidera-
das por soja, começam a mostrar
força. Não vai demorar muito para
que a agricultura volte à posição de
destaque que sempre ocupou." H
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