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Mas produtores reclamam que, mesmo com esse potencial, setor está ameaçado pela falta de 
investimentos em infraestrutura 
 
Analistas dizem que, para ser celeiro do mundo, país precisa de investimentos do governo, dos 
próprios produtores e de empresas 
 
Enquanto atenções e planos de investimentos no país se voltam à exploração de petróleo na 
região do pré-sal, produtores agrícolas reclamam que o "pré-sal" do campo, que deve trazer 
US$ 1 trilhão ao país em dez anos, está ameaçado justamente pela falta de investimentos em 
infraestrutura. 
 
Com tantos investimentos em pré-sal, trem-bala, Copa do Mundo e Olimpíada, os problemas 
do campo podem ser relegados a segundo plano, temem os agentes do setor. 
 
É difícil imaginar como será a participação do petróleo na economia mundial em 20 anos. Mas 
não é difícil prever a importância dos alimentos. 
 
Relatórios recentes de vários organismos internacionais, entre eles da Unctad (Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) e da ONU (Organização das Nações 
Unidas), mostram que haverá forte demanda de alimentos nos próximos anos, e todos são 
unânimes em apontar a importância do Brasil como grande produtor de grãos, proteína animal 
e biocombustíveis. 
 
O país, que já é grande fornecedor mundial de alimentos, deverá ter participação ainda maior 
no contexto internacional nas próximas décadas. 
 
As receitas com exportações nacionais do agronegócio cresceram a uma média de 13% ao ano 
na última década, devido a demanda maior, melhora nos preços e aumento de renda em 
países emergentes. 
 
Com apenas metade dessa evolução por ano, o país acumularia US$ 1 trilhão nos próximos 
dez anos. Se for mantido o mesmo percentual de evolução dos últimos dez anos, o valor 
chegaria a US$ 1,5 trilhão na próxima década - até 2019. 
 
Do estágio atual à condição de celeiro do mundo, no entanto, o caminho a ser percorrido é 
longo, dizem os analistas. 
 
Especialistas no setor são unânimes em dizer que há muito para ser feito, e essas ações não 
dependem só do governo mas também dos próprios produtores e empresas do setor. 
 
Da parte do governo, as ações devem focar investimentos em infraestrutura, avanços em 
tecnologia, questões ambientais e política agrícola de longo prazo. 
 
Menos sonegação 
 
Já da parte de produtores e empresas, afirmam ser necessária uma melhora na gestão dos 
negócios e maior responsabilidade empresarial, que inclua reduções na sonegação de impostos 
e na corrupção. 
 
"Os investimentos virão com certeza, e várias mudanças serão necessárias, mas não é 
mostrando garras, unhas e dentes que elas ocorrerão. Serão necessários acordos políticos de 
fundo", diz Reinhold Stephanes, ministro da Agricultura. 
 
Para Stephanes, reestruturação das empresas agropecuárias, mudanças de contratos e 
questões tributárias e de sonegação estão entre as prioridades para o futuro. 
 



Guilherme Dias, professor da USP e que participou do governo Fernando Henrique Cardoso, 
também diz que serão necessárias mudanças no setor produtivo."Há uma resistência da base 
produtora para a evolução. Parte ainda prefere a sonegação tributária e a corrupção a uma 
regulação do setor." 
 
Luis Carlos Guedes Pinto, ex-ministro da Agricultura e vice-presidente da área de agronegócios 
do Banco do Brasil, acrescenta à lista de problemas a serem resolvidos a necessidade de 
regularização da posse de terra e uma melhora nas relações de trabalho. 
 
"O Brasil vai ficar na pauta do mundo" e duas palavras vão determinar esse novo cenário 
agropecuário: concentração e internacionalização, segundo Roberto Rodrigues, também ex-
ministro da Agricultura. "O pré-sal vai trazer um tsunami de dinheiro para o país." Esses 
investimentos não ficarão apenas em petróleo, mas irão também para saúde, educação, 
chegando ainda às indústrias de insumos e de alimentos. 
 
Mas o país tem de ter estratégias, adverte Rodrigues. Política agrícola existe, mas são 
necessários instrumentos para sua aplicação. 
 
Os técnicos da Unctad concordam com Rodrigues e sugerem que os governos enquadrem o 
fluxo de financiamentos para a produção e que elaborem contratos padrão para proteger os 
produtores. 
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