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Por Ricardo Barbosa

crise econômica mundial

aumentou a dor de cabe-

ça dos produtores rurais

brasileiros. As exportações de pro-

dutos agropecuários, como a carne

bovina, por exemplo, caíram nos

últimos meses. Os silos brasileiros

estão lotados de grãos da última

safra, o que pode prejudicar a pró-

xima. Neste ano vimos a diminui-

ção do crédito agrícola para produ-

tores rurais de todos os segmentos,

por isso, o setor pede ao governo

que tenha mais responsabilidade

com o setor que representa uma

parte significativa no PIB brasi-

leiro.

Nessas horas de turbulência é

bom ouvir a experiência de quem já

está calejado com os altos e baixos

do agronegócio, procuramos Ce-

sário Ramalho da Silva, presiden-

te da Sociedade Rural Brasileira

(SRB). Pecuarista e produtor de

grãos em MG e no MS, Ramalho

é filho e bisneto de fazendeiros, e

recentemente foi nomeado presi-

dente do Conselho Consultivo da

Agrishow.

Em entrevista a Panorama

Rural, Ramalho fala do atual mo-

mento da agropecuária brasileira

e aponta diretrizes para que o se-

tor cresça ainda mais, como, por

exemplo, o investimento em tecno-

logia.

PanRural - Qual é a atual
situação do agronegócio brasi-
leiro perante essa crise?

Ramalho - O agronegócio

brasileiro é um dos maiores do

mundo, com a possibilidade de

expansão muito grande, pois temos

recursos para isso, porque temos uma

das melhores tecnologias do mundo,

e ainda estamos em um processo de

expansão, porque o setor tem muito a

crescer ainda na área de agricultura

e na pecuária, sendo um ramo de de-

senvolvimento muito importante para

o nosso país. Hoje, o crescimento e a

nossa participação no PIB brasilei-

ra não é como antes, porque existem

determinados segmentos da economia

de maior valor agregado, como servi-

ços, por exemplo, que estão em ampla

expansão. Não aparece nos principais

jornais do mundo as dificuldades que

os produtores rurais estão passando

com essa crise, porque eles - agricul-

tores europeus e americanos - tem

blindagem, a suas agriculturas são

protegidas, porque existem políticas de

estado, como o seguro agrícola e tam-

bém muitos subsídios, além de uma po-

lítica de fixação do homem ao campo.

PanRural - Como isso é feito?
Ramalho - Através da proteção

da comercialização de seus produtos,

investimento no setor de armazena-

mento, além de uma série de recursos

que blindam as suas agriculturas. En-

quanto isso, nós estamos vendo no Bra-

sil uma imensa dificuldade nesses seto-

res, acredito que o governo brasileiro

tem atendido a agricultura, mas so-

mente em relação aos problemas pon-

tuais, mas não de uma forma macro.

O momento é de dificuldades, o gover-

no deve atuar mais, de uma maneira

mais abrangente, de forma a cobrir as

deficiências históricas que existem no

nosso agronegócio. Temos que aprovei-

tar a crise para levantar e debater os

problemas existentes em todos os seto-

res; grãos, frigoríficos, infra-estrutura,

política ambiental, entre outros.

PanRural - Como podemos
alcançar bons resultados mesmo
em tempos de recesso econômi-
co?

Ramalho - Com certeza cres-

ceremos menos neste atual perío-

do, pois ninguém sabe o tamanho

dessa crise e nem quanto tempo ela

vai durar. Tivemos recentemente

um anúncio de que o PIB terá sal-

do negativo de 3,6%. Precisamos

de um agricultor com consciên-

cia, pois não devemos ir contra a

crise, mas sim ir a favor. Esse é o

momento de muita gestão e admi-

nistração, de controlar o máximo

possível o seu fluxo de caixa. To-

dos os recursos estão muito difíceis

de serem liberados, pois investi-

mentos devem ser feitos apenas de

curto prazo, avaliando muito bem

o retorno. É hora de segurar um

pouco essa expansão, mas acredi-

to que vamos criar "musculatura"

com essa crise, porque na hora que

essa crise passar, a agricultura

vai estar mais forte para crescer.

A Sociedade Rural Brasileira luta

pela permanência e perpetuação

do agricultor. Fique atento, pois a

agricultura não vai crescer neste

ano, devido a diversos fatores, di-

minuição no consumo interno, nas

exportações, entre outros.

PanRural - A agricultura
vai decrescer?

Ramallho - Ela pode até de-

crescer um pouco de uma maneira

geral. No setor de cana-de-açúcar,

por exemplo, existia uma possibili-

dade de crescimento maior do que

agora, pois deverá usar menos tec-
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nologia para a próxima safra, mas

isso é absolutamente normal. Os

brasileiros precisam entender que

estamos inseridos no mundo e que

vivemos com ele. Todos os fatores

econômicos que acontecem nele,

interferem na nossa economia. A

produção do Brasil vai diminuir,

mas nunca deverá prejudicar o for-

necimento interno de alimentos e

também nunca vamos chegar a um

nível de zerar as exportações, no

entanto, teremos reduções sérias.

PanRural - Houve também

uma redução significativa no

uso de insumos nas plantações,

isso acarretará conseqüências?

Ramalho - Pode afetar sim.

O adubo tem um elevado custo para

o produtor, numa dificuldade entre

os estreitamentos das margens, se

for muito grande, você pode usar

menos tecnologias, e é o que está

acontecendo. O agricultor pode in-

tensificar isso, pois é uma defesa

dele. Não podemos parar de plan-

tar, porém, utilizamos menos tec-

nologias nesses períodos difíceis.

PanRural - E quanto aos

créditos voltados para os agri-

cultores?

Ramalho - Antes da crise,

o crédito já era escasso, com um

sistema totalmente falido, eviden-

temente, esse problema aumentou.

Estamos trabalhando junto ao Mi-

nistério da Agricultura, sendo que

o ministro Reinhold Stephanes está

muito atento a essa questão, o qual

estuda uma nova política que tra-

balhe para a melhoria do crédito.

PanRural - O Brasil sofre

com um problema de logística, prin-

cipalmente no setor de armazena-

mento, como deverá ser a próxima

safra?

Ramalho - Esses são problemas

estruturais que enfrentamos. Estive re-

centemente no Rio Grande do Sul, con-

versando com o presidente da Farsul,

junto com dezessete sindicatos rurais

do Estado, e a principal preocupação

é a armazenagem, porque, metade dos

armazéns estão ocupados pelo trigo,

que não conseguiu sair ainda do Esta-

do. Precisamos criar linhas de crédi-

tos específicas para construirmos mais

armazéns. O governo deve criar mais

galpões por meio da Confederação Na-

cional da Agricultura, Conab, que deve

fazer uma linha de crédito de 20 anos

para que os agricultores ampliem os

seus armazenamentos.

PanRural - E nesta safra, como

o produtor vai fazer para estocar os

seus produtos?

Ramalho - Isso é um problema

sério, pois gera prejuízos para o pro-

dutor rural. A agricultura é badalada,

festejada por todos os recordes que

consegue todos os anos, porém, não se

cuida dos problemas, pois a armaze-

nagem é um dos principais do Brasil.

Tivemos uma dificuldade de estoque de

passagem com o milho na ordem de

10 milhões de toneladas, o que fez

com que houvesse uma grande frus-

tração nas exportações de 2008.

Estamos colhendo com dificulda-

des de armazenamento. Temos que

resolver isso, pois é um problema

de governo, temos que juntar todos

os setores governamentais e criar

uma política de Estado e não uma

política pequena de país subdesen-

volvido, que atende de forma pontu-

al os problemas. A agricultura está

cansada disso, pois todo mundo usa

a agricultura, mas poucos investem

em questões estruturais do setor.

Temos que ter investimentos pesa-

dos, em longo prazo, para perpe-

tuar o agricultor e dar o conforto

necessário para ele. Outra questão

humilhante é a dívida, pois ela não

é resolvida, porque temos um enor-

me número de produtores que estão

inadimplentes, que não podem usar

nenhum tipo de crédito.

PanRural - Como podemos

resolver o problema fias exporta-

ções?

Ramalho - Temos que traba-

lhar muito, mas necessitamos que o

crédito volte para o setor, mas isso

não é um problema só do Brasil,



mas de todo o mundo. O país deve

ser competitivo na sua produção

com o apoio do governo, tendo uma

agressiva política externa, porque

a nossa atual política externa é

pífia, o Itamaraty é pequeno na

condução dessa política externa,

principalmente nas negociações

internacionais. Estamos há 20

anos com os adidos agrícolas, mas

uma visão pequena do Itamaraty

prejudica o país. Falta ação para

colocar os oito adidos agrícolas

em funcionamento. Não podemos

ter políticas de curto prazo, ime-

diatista, devemos é ganhar novos

mercados, Na questão das carnes,

por exemplo, temos que ganhar

o mercado americano, ampliar o

nosso mercado na Europa e tam-

bém do Oriente, como o do Japão e

da Coréia, mas para chegar a isso,

precisamos de uma estrutura.

PanRural - As altas taxas
de juros e os altos impostos es-
tão incluídos nessa estrutura?

Ramalho - Isso é um freio

para o País, porque os juros ainda

são muito elevados, se mudarmos

os juros hoje, só iremos perceber

daqui a um ou dois anos, porque esse

é um problema do país. O setor de ali-

mentos, por ser privilegiado, precisa

da proteção do governo, pois nós temos

um fator de risco muito grande, pois é

uma atividade de baixa renda, de mar-

gens estreitas e de alto risco. Em todos

os países do mundo, o estado apoia a

agricultura. É inacreditável que o Bra-

sil não tenha uma produção segura.

PanRural - Como o senhor
avalia a questão da terra no Brasil,
em relação ao veredicto da retirada
dos arrozeiros no Pará?

Ramalho - A autoridade da justi-

ça julgou e acabou, temos que respeitar

a lei. O Brasil é um país democrático,

em que as leis são vigentes, lei é lei, e

tem que ser cumprida. Sociedade Rural

preocupa com as questões estratégicas,

porque aquele local é muito vulnerável.

Outra coisa, o índio do século XXI quer

ver televisão, andar de automóvel e não

quer mais viver de arco e flecha, somen-

te algumas pequenas tribos ainda estão

no antigo sistema. Esperamos que esses

agricultores tenham uma indenização

pelos feitos na terra.

PanRural - Como novo presi-

dente da Agrishow, como deverá
ser a feira este ano?

Ramalho - A missão como

presidente é gerir a Agrishow nos

anos de 2009 e 2010, vou implan-

tar um conselho de administração,

trabalhar para crescer a feira, tor-

nando-a uma feira internacional. A

Sociedade Rural é uma entidade do

produtor brasileiro, por isso estou

na presidência. A feira é de tecno-

logia e com ela a agricultura vai

crescer ainda mais. Vou lutar fa-

zendo apelos para que o agricultor

visite a feira. Todas as dificuldades

estruturais que temos pode ser me-

lhorada com o uso da tecnologia

apresentada na Agrishow. A feira

não é um termômetro de dinheiro,

mas de desenvolvimento de médio e

longo prazo. O evento não é um su-

permercado, mas sim uma atuali-

zação do agricultor frente às novas

tecnologias.

PanRural - Como será a
participação das empresas na
feira?

Ramalho - Estou estabele-

cendo contatos com as empresas,

incluindo com a Anfavea, o qual

seus associados já disseram que

não deverão participar da feira

neste ano. Teremos duas novas fa-

bricantes de tratores que estarão na

Agrishow, mas as marcas tradicio-

nais não irão participar. Eu acho

isso uma falta de respeito para com

o agricultor brasileiro, pois se hou-

ve uma dificuldade de entrosamento

político, tinha que ser superado. Es-

tou aberto a Anfavea para ajustar-

mos os nossos ponteiros, para que

essas empresas voltem a participar

no próximo ano.
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