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potencial de cultivo do Brasil 
tornou o país um gigante do 
agronegócio. Seu talento no 
trato da terra tem raízes nas 
plantações de cana-de-açúcar 

durante o período colonial e ganhou força de 
mercado com os barões do café do século XIX. 
Hoje, o Brasil possui 388 milhões de hectares de 
terras férteis e é o 30 maior exportador do pla
neta — a Organização Mundial do Comércio 
aponta que, em 2008, foram comercializados 
61,4 bilhões de dólares em produtos agrícolas 
brasileiros. De 2000 a 2008 o setor cresceu 
18,6% no país e o governo prevê um crescimen
to de 25% para os próximos três anos. Tamanha 
pujança pode provocar a inveja de muitos pro
dutores e a ira de tantos outros ativistas, preo
cupados com questões sociais e ecológicas. É 
um panorama que, embalado pelo momento de 
crescimento pós-crise, faz do setor um cardá
pio variado de notícias e polêmicas que deman
dam apuração criteriosa. Para analisar os pon
tos positivos e negativos dessa cobertura, 
IMPRENSA falou com acadêmicos, empresá
rios, consultores e consumidores de informação 
sobre o agronegócio e, com diagnóstico em 
mãos, questionamos os jornalistas do setor. 

Tony Danby é correspondente da Dow Jones 
no país e se utiliza de veículos nacionais como 
parâmetro, ainda que observe problemas. 
"Questões como desmatamento e políticas 
públicas ainda carecem de transparência", obser
va. Muitos leitores reforçam o coro quando o 
assunto é política pública (veja os quadros com 
depoimentos às págs. 54 e 56). Mauro Zanatta, 
repórter do Valor Econômico em Brasília, ressalta 
a importância de transformar dados sobre o 
assunto em informação acessível e focada. 
"Temos políticas agrícolas, econômicas e 
ambientais que devem estar bem contextualiza
das. Viajamos, entendemos o que se passa e 
contextualizamos para medir o quanto as medi
das do governo estão influenciando na vida do 
produtor", ressalta. Ibiapaba Netto, editor da 
revista Dinheiro Rural, afirma que esse tipo de 
cobertura envolve posições conflitantes: 
"Cobrimos sim política, estamos atentos aos 
rumos da discussão, mas tomando o cuidado de 
somar a opinião de cada envolvido." 

Muitos arriscam dizer que a cobertura do 
agronegócio brasileiro não tem a atenção que 
merece dos veículos da grande mídia. Esse tipo 
de demanda fez com que as entidades do agro-

negócio solicitassem diretamente ao jornal A 
Tarde, de Salvador, uma cobertura mais focada. 
"O jornal possuía um caderno semanal chama
do 'Rural', impresso todas as segundas, mas as 
entidades de Salvador procuraram a diretoria e 
solicitaram alterações, o que foi atendido", 
lembra Thais Rocha, repórter de economia e 
agronegócio do jornal. Aline Chagas, editora do 
suplemento "AgroFolha" da Folha do Estado, do 
Mato Grosso, também chama a atenção para a 
necessidade de haver mais material sobre o 
assunto: "O crescimento dos veículos especia
lizados mostra a importância desse setor para o 
desenvolvimento da economia." 

TÉCNICO, MAS UNIVERSAL 
A qualidade dos dados e das informações 

disponibilizadas pelo setor é um dos pontos 
que melhoraram e contribuíram para o trabalho 
jornalístico. Eduardo Magossi, editor da Agência 
Estado, responsável pela "AE Agronegócio", 
afirma que "até 1994 tivemos grandes dificul
dades pela falta de transparência de órgãos e 
produtores". Ele descreve que aos poucos as 
empresas começaram a apostar em estruturas 
de comunicação. Sebastião Nascimento, editor 
da revista Globo Rural, concorda que houve 
tempos mais difíceis: "Os acadêmicos não viam 
nos jornalistas pessoas capazes de simplificar 



seus textos. Hoje isso mudou, eles falam mais 
com a imprensa". Demétrio Costa, diretor da 
revista DBO, reforça que a forma do discurso 
continua sendo importante para informar sobre 
agronegócios. "As publicações argentinas da 
área são escritas por agrônomos e engenheiros. 
Não que isso seja ruim, mas o trato jornalístico 
e a simplificação do texto são importantes para 
o entendimento do produtor rural." 

Valéria Belém, editora do "Suplemento do 
Campo" do jornal O Popular, de Goiânia, analisa 
que aEmpresaBrasileirade Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), por exemplo, tem estado cada vez 
mais presente. "A qualidade de dados disponí
veis tende a evoluir. Mas mesmo cobrindo a área 
admitimos que os pesquisadores são fontes 
indispensáveis", alerta. "O Brasil tem levado a 
necessidade de pesquisas na área de agronegó
cios bem a sério, com consciência de que a pes
quisa é fundamental para o planejamento", 
comemora Aline. Há quem, por outro lado, acre
dite que falta muito ainda a se conquistar quan
do o assunto é a disponibilidade de informações. 
Zanatta, por exemplo, afirma que "os dados do 
governo são limitados. Cada setor divulga infor
mação de acordo com seu interesse. Ficamos à 
mercê de consultorias. Temos de ser criteriosos 
para procurar as fontes corretas". 

Julio Cagnino, gerente de conteúdo do Canal 
Rural, do Grupo RBS, diz que fatos e informa
ções até podem estar mais acessíveis, mas é 
necessário ir além na cobertura. "Pela importân
cia que o agronegócio tem, não basta uma cober
tura somente de fatos. Nosso papel vai além, 
oferecer serviços para a tomada de decisões", 
explica. Para quem julga ser impossível usar de 
criatividade no trato da pauta agropecuária, o 
Canal Rural surpreendeu em 2009 ao produzir 
um reality show sobre o assunto, chamado 
"Lavouras do Brasil". "Fizemos um experimento 
com a soja, observando técnicas de cultivo e 
produzindo informação para o público", conta 
Cagnino, referindo-se ao programa. O reality 
show possibilitou que empresários, produtores 
e investidores acompanhassem o dia a dia das 
plantações de soja nos estados de Goiás, Mato 
Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. 

Como bom exemplo de segmentação, Costa 
cita a própria DBO, que começou como um jor
nal tablóide, em 1982, especializado em leilão, e 
depois se abriu para pecuária. "Nosso diferen
cial e motivo de sobrevivência é o foco, saber 
para quem está falando e o que está falando". 
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"O destaque é muito grande para biodiesel, agronegócio etc. 
Mas agroecologia é outro paradigma, não se envolve 

com isso. A diversidade da cultura alimentar 
do Brasil hoje é a agricultura familiar... Via de regra, 

a agroindústria está levando um alimento de baixa 
qualidade e isso deveria ser muito mais pautado." 

Thomas Enlazador, educador do Centro 
Ecopedagógico Bicho do Mato (Recife) 

"Muitas vezes as informações partem do governo, 
via Ministério da Agricultura e Conab, principalmente 

a quantidade de produtos em estoque. Nem sempre 
são corretas, porém alteram o mercado. Acho que 

falta posição mais clara sobre isto." 
Luiz Roberto Moulatlet, veterinário 

e empresário agrícola (Itapeva - SP) 

"Acho que nossa imprensa especializada poderia 
evoluir e ganhar reconhecimento. Produção temos 

de sobra, mas o nível de informações é ruim." 
Eduardo José Godói, analista de 

mercado e engenheiro agrônomo (Cuiabá) 

"Em termos jornalísticos não vejo problema, os textos 
são ótimos, mas tecnicamente falando as matérias 

são imprecisas e é perceptível que faltam jornalistas 
especializados, com conhecimentos mais aprofundados." 

Cássio Rodrigues, consultor da Ezagro (Belo Horizonte) 

"Acredito que o desafio para o profissional seja 
pautar os temas e não ser pautado pelas assessorias 

dos governos e empresas. Isso exige tempo, 
dedicação e conhecimento nem sempre existentes." 

Pedro de Camargo Neto, pecuarista 
e presidente da Abipecs (São Paulo) 

As segmentadas ganham relevância ainda maior 
se comparadas com a grande mídia, que acaba 
sofrendo críticas de especialistas pela falta de 
conhecimento específico ou de contextualiza
ção em muitas pautas. 

Nascimento concorda que existem jornalistas 
com pouco domínio técnico, mas quase sempre 
é por falta de motivação profissional. "Nos 
últimos 12 anos o agronegócio passou a ser 
visto pela mídia de uma forma muito espetacu-
larizada, isso despertou no jovem jornalista 
certa atração, mas de dez, somente dois perma
necem na área." Em quase todos os veículos 
contatados para esta matéria, IMPRENSA cons
tatou que os jornalistas trabalham no setor há 
alguns anos ou são experientes na pauta econô
mica. "O mais novo de nossa redação tem no 
mínimo dois anos de agronegócio. Talvez a 
questão da não-especialização caiba muito à 
grande imprensa, que tem que dar conta do dia 
a dia", afirma Nascimento. . 

Outra questão apontada é a linguagem das 
matérias. O engenheiro agrônomo Carlos Hen
rique Azevedo declara que "a Globo Rural é 
excelente, traz matérias relevantes sobre clima, 
agricultura e pecuária, mas às vezes carece de 
analistas da área". Nascimento argumenta que 
existe a preocupação de fazer matérias relevan
tes para um grupo variado de leitores. "Temos 
de tratar de assuntos que tenham uma abran
gência nacional e que prestem serviço", diz. Ele 
defende que há pluralidade nas pautas e aten
ção para atender aos públicos relacionados. "A 
questão da linguagem técnica está direcionada 
aos leitores. Somos jornalistas especializados, 
mas jamais substituímos um técnico. Nesse 
caso o segredo é ter foco, direcionar e trazer 
especialistas para discutir", conclui. 

Costa aponta que é natural que a generalização 
praticada por algumas revistas e jornais passe ao 
leitor mais exigente a sensação de falta de pro
fundidade, mas que isso acontece por uma deci
são editorial. "Nos EUA existem editoras com 
mais de 200 títulos, uma falando de citricultura, 
a outra de algodão, uma de gado, outra de milho. 
Aqui no Brasil o agronegócio passa por um cres
cimento e muitos veículos tentam dar um pano
rama geral." Cagnino lembra que conhecer o 
público interessado e investir em inovação e 
interação é cada vez mais importante: "O públi
co que interage conosco é o que toma a decisão". 
Em caso de jornais como O Popular, que estão 
logisticamente próximos aos produtores rurais, 



esse tipo de diálogo é mais viável. "A cultura 
local permite que possamos tratar do tema com 
mais leveza, fidelizando o leitor comum", expli
ca Valéria. Romualdo Venâncio, jornalista inde
pendente que ajudou a formatar importantes 
projetos do setor, como a editora Verte e a 
revista TerraViva, afirma que não existe cober
tura de agronegócio sem viagem ao campo. "É 
muito bom quando o produtor conhece o seu 
trabalho. Nada compensa o preço de ir à fazenda 
conversar com as pessoas e obter informação de 
qualidade", destaca. 

URBANO E RURAL 
Consultor em sustentabilidade, Ronaldo Luiz 

Mendes aponta que os veículos não são sensí
veis à distância entre o leitor rural e o urbano: 
"Especialmente, o produtor rural ainda é visto, 
em sua maioria, como desmatador e grileiro. A 
falta de comunicação entre o meio urbano e o 

rural provoca isso. Há um fosso entre estas 
duas dimensões." Netto diz que a presença dos 
jornalistas no campo é importante para uma 
apuração de qualidade, que desfaça estereóti
pos: "Nossa revista é feita mais de 50% no 
campo, uma edição chega a ter mais de 10 mil 
quilômetros rodados". Ainda assim, a média 
dos jornalistas concorda que existem questões 
culturais a serem superadas. 

Esse tipo de aproximação é ainda mais deli
cado quando se trata do pequeno produtor, que 
não costuma procurar visibilidade e permanece 
à margem do noticiário principal. "As grandes 
empresas têm boas assessorias, mas o pequeno 
[agricultor] não tem assessor e nosso papel é ir 
até ele", destaca Valéria. Há veículos cuja espe
cialização é, de fato, o latifundiário, o investi
dor ou o empresário, como a Agência Estado de 
Magossi, que admite procurar o pequeno pro
dutor, mas não com tanta frequência já que o 



público-alvo do serviço espera por informações 
estratégicas de negócios. Também é esse o 
objetivo da Dinheiro Rural, conforme atesta 
Leonardo Attuch, redator-chefe da publicação: 
"Nosso foco é o empreendedor rural, o empre
sário que produz riquezas, inova e contribui 
para o desenvolvimento do país". 

Venâncio pondera que a mídia poderia tentar 
ajudar mais o produtor, independentemente de 
ele ser grande ou pequeno: "Nosso público é 
aquele que sabe do que estamos falando e nosso 
objetivo é ajudá-lo a ter gestão, aplicar boas 
práticas, ter condutas éticas dentro do campo. 
Gestão é a palavra". Muitas vezes, em proprie
dades rurais menores e de agricultura familiar, 
incentivar uma visão mais administrativa pode 
ser a solução de diversos problemas. Nas
cimento, da Globo Rural, afirma que as próprias 
revistas podem colaborar para a formação dessa 
mentalidade. "Em outros países é mais fácil con

versar com eles [pequenos produtores], pois 
possuem uma visão mais abrangente, que reco
nhece a importância de vender a imagem do seu 
produto. Aqui no Brasil ainda precisamos evo
luir neste sentido", analisa. 

Outra questão que, segundo parte dos leitores, 
permanece ofuscada pelas pautas de commodities 
e agronegócio industrial é a falta de equilíbrio 
entre as metas econômicas e o impacto ambien
tal. O Brasil é um dos maiores usuários de agro-
tóxicos no mundo, cenário que, conjugado às 
expectativas de crescimento do setor, causa 
espasmos no mais desiludido dos ambientalis
tas. Aline sinaliza que já existe uma mudança no 
sentido de apurar a pauta cotidiana sem perder 
de vista a sustentabilidade. "A busca por alter
nativas que alie o respeito ao ambiente com o 
crescimento da produtividade vem sendo muito 
debatida", afirma a jornalista. Venâncio destaca 
que o agronegócio merece a retaguarda da mídia 



especializada, mas não se podem fechar os olhos 
para irregularidades: "O produtor precisa fazer 
tudo corretamente. No caso do código ambien
tal, por exemplo, ele tem que se adequar". 

Para os veículos da área, o momento é de tran
sição, já que há poucos anos a vilã ecológica cos
tumava ser a cidade e não o campo. Hoje, tratar 
de sustentabilidade é uma prática jornalística 
imprescindível, que a médio prazo deve derrubar 
antigos hábitos. Colunistas de revistas segmen
tadas costumam representar, por exemplo, os 
últimos bastiões desse velho olhar de agronegó
cio. Um caso emblemático é a defesa que fazem 
de questões como emissões de gás metano pelos 
bovinos, alegando que os veículos publicam pau
tas de forma massiva e dogmática. Por outro lado, 
os próprios produtores têm procurado alcançar, 
discreta e gradualmente, metas de trabalho mais 
ecológicas. "Vemos isso na prática, projetos dife
renciados e preocupação em 90% dos casos que 
abordamos na revista", conta Netto. 

Para desenvolver o jornalismo do setor, é 
fundamental dar conta dos diferentes matizes 
da questão agropecuária, não importa o tipo de 
mídia a ser considerado. O crescimento do 
setor no país reforça ainda mais a necessidade 
de qualificar o debate sobre o assunto. "Estamos 
colhendo a maior safra de grãos da história do 
Brasil, quase 150 milhões de toneladas. Reflexo 
direto na mesa das pessoas, que já podem 
comer melhor, algo já percebido pelo mundo e 
que aumenta nossa responsabilidade", explica 
Nascimento. "O agronegócio é hoje um dos 
setores mais dinâmicos da economia, responde 
por 30% do PIB. É um setor de vanguarda e 
cada vez mais profissionalizado", concorda 
Attuch. Diante de números tão robustos, cobrir 
o setor com parcimônia e universalidade é 
requisito tão indispensável quanto a boa apura
ção e o conhecimento técnico. 

*Colaborou Laura Cantai, da equipe de estagiários 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 23, n. 256, p. 56-60, maio 2010.




