




Resumo

Este artigo desenvolve um quadro analítico da agricultura
brasileira com o objetivo de estabelecer balizas para uma
política agrícola coesa e consistente. Apresenta oportunidades
no mercado agrícola mundial para o Brasil, as principais
características da agricultura brasileira e lista seus maiores
desafios e vários riscos com que se depara o setor. Ao mesmo
tempo em que expõe os entraves ao desenvolvimento pleno da
agropecuária nacional, o texto sugere propostas para corrigir
as distorções e deficiências das políticas atuais.

Entre as diversas propostas que resultam da análise estão o
desenvolvimento de um sistema de resseguro para a
agricultura, a criação de um fundo de catástrofe para o setor, o
estímulo ao mercado de opções, o desenvolvimento de uma
"Central de Riscos", que permitiria criar um cadastro positivo
dos produtores, a promoção do ajuste fiscal como meio para
redução da taxa básica de juros, o desenvolvimento de um
modelo tributário na linha de um Simples Agrícola, a criação
de regras claras para o desenvolvimento, uso e multiplicação
dos diferentes produtos e processos da biotecnologia, e a
ampliação dos investimentos em pesquisa pública no País.



É possível
aumentara
produção sem
ampliar o
desmatamento.
O Brasil possui
180 milhões de
hectares de
pastos que
podem ser
convertidos em
áreas agrícolas
com uso da
moderna
tecnologia
agrícola.

introdução

Otexto que se segue aborda vários aspectos do
agronegócio brasileiro e do seu futuro, identifi-
cando vários problemas com que se defronta e
apresentando propostas que possam solucioná-

los. Procura desenvolver um quadro analítico da agricultura
nacional para estabelecer balizas para uma política agrícola
coesa e consistente. Quatro seções constituem o texto. A pri-
meira analisa as falsas dicotomias com que se defronta a po-
lítica agrícola nacional. A Seção II volta-se para as várias opor-
tunidades presentes no mercado agrícola mundial e a seção se-
guinte trata de características e desafios da agricultura brasi-
leira. A Seção IV concentra-se nos seus principais riscos, numa
análise que alcança a agropecuária como um todo.

1 - Falsas Dicotomias

A política agrícola brasileira vem se pautando por falsas di-
cotomias. Construiu-se ao longo da última década uma miría-
de de intervenções públicas que carecem de consistência estra-
tégica e, no mais das vezes, são claramente contraditórias. En-
tendemos que muitas das contradições de política económica
se devem a embates ideológicos que se cristalizaram em inte-
resses económicos difusos, o que acaba por prejudicar um pro-
jeto de crescimento da agricultura brasileira.

Parte da confusão estratégica deve-se ao mau uso da teoria
económica. Criou-se um conflito permanente entre o agronegó-
cio e a pequena produção, atribuindo a cada um desses segmen-

tos políticas económicas específicas, aglutinadas nos ministérios
da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Ora, o conceito de
agronegócio não tem relação alguma com escala da produção ou
o tipo de produtor. A definição original do termo agronegócio re-
fere-se à integração da cadeia produtiva entre os setores produ-
tores de insumos, a produção agrícola e o processamento e dis-
tribuição de alimentos, energia e fibras (1) . A integração produtiva
permite acesso a capital e tecnologia, não obstante os conflitos de
interesses naturais em qualquer cadeia de produção. As integra-
ções produtivas nas cadeias de frango e suínos constituem exem-
plos claros de benefícios do conceito de agronegócio e se associam
frequentemente à produção em pequena escala.

Outra falsa dicotomia diz respeito ao conflito entre meio
ambiente e agricultura. É certo que a expansão agrícola brasi-
leira, assim como a norte-americana, africana, europeia e asiá-
tica, se deu sobre áreas com vegetação natural. É certo, tam-
bém, que o desmatamento da Amazónia segue ocorrendo. É
errado, entretanto, imaginar que não seja possível aumentar a
produção sem ampliar o desmatamento. O Brasil possui cerca
de 180 milhões hectares de pastos que podem ser convertidos
em áreas agrícolas com uso da moderna tecnologia agrícola. O
aumento da produtividade da agricultura é forte aliado da pre-
servação do meio ambiente. Mais uma vez, ao tratar essas duas
áreas como antagónicas, limita-se o potencial de resolução dos
conflitos entre os ministérios do Meio Ambiente e da Agricul-
tura. O caso dos transgênicos é emblemático. As novas varie-
dades resistentes à seca, por exemplo, ampliariam considera-
velmente a área agrícola brasileira em regiões tradicionais, já
há muito antropizadas.

(1) Atribui-se a definição original do termo agronegócio aos
economistas norte-americanos Davis, John Herbert e Goldberg,
Ray Allan. em A concept ofagribusiness. Boston: Division of

Research, Graduate School of Business Administration, Harvard
University, 1957.



A essas dicotomias somam-se outras: questão indígena
versus agricultura; quilombolas versus agricultura; sem-
terra versus grandes agricultores; agricultura versus indús-
tria. A ausência de convergência nas políticas públicas vem
criando restrições adicionais àquelas presentes nos merca-
dos agrícolas, e que se somam às tradicionais políticas agrí-
colas protecionistas existentes em todo o mundo. As limi-
tações criadas desnecessariamente pelas políticas públicas
brasileiras precisam ser rapidamente eliminadas para que
se possa aproveitar as grandes oportunidades que estão
sendo dadas pelo mercado internacional.

II. Da oferta para a demanda: as oportunidades
presentes no mercado agrícola internacional,

A economia internacional vem passando por transforma-
ção significativa. O século 20 foi marcado por uma distribuição
de renda profundamente desigual entre poucos países ricos,
de pequena população relativa, e um contingente grande de
países (com alta densidade populacional), que se caracterizou
pelo baixo dinamismo económico. A má distribuição de renda
não permitiu que a demanda por alimentos e fibras se mani-
festasse em todo seu potencial. O baixo dinamismo da deman-
da se combinou com a disseminação das modernas tecnolo-
gias agrícolas, o que acabou por produzir uma redução con-
sistente nos preços reais dos alimentos.

Essa tendência secular parece ter se invertido nos últimos
anos. Acumulam-se evidências de que o desenvolvimento
económico de regiões tradicionalmente estagnadas vem
acelerando a procura por proteína animal e, consequente-
mente, a demanda por grãos. A procura por alimentos se so-
ma ao desenvolvimento do mercado de biocombustíveis,
energia elétrica, bioplástico e outros produtos, constituin-
do um cenário promissor para a agricultura brasileira. Pa-
rece-nos relevante avaliar mais detidamente os componen-
tes da procura por produtos agrícolas.

Crescimento populacional

De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas
(ONU), a população mundial deve atingir, em 2025,8 bilhões de
habitantes. Entre 2005 e 2025, o aumento populacional será de 1,8
bilhão de pessoas, crescimento equivalente a 1,04% ao ano. En-
quanto na Ásia, na África e nas Américas a população cresce a ta-
xas superiores a 1%, no continente europeu a população decresce
a 0,11% ao ano, com destaque para os países do Leste Europeu,
como a Rússia (-0,57%). Outros números do crescimento demo-
gráfico previsto para esse período são apresentados no Gráfico
1, na forma de um mapa. O crescimento populacional continua
sendo maior nas regiões menos desenvolvidas, que deverão che-
gar a 6,7 bilhões de pessoas em 2025. Além disso, aumentará o
grau de concentração dessas regiões, e se cerca de 75% da popu-
lação mundial estava aí localizada em 1975, é esperado que em
2025 atinja 85% da distribuição. As regiões menos desenvolvidas
apresentam taxa anual de crescimento de 1,22% ao ano, enquanto
que a região mais desenvolvida crescerá a modestos 0,18% a.a..

Entre as regiões, a distribuição populacional em 2025 estará
concentrada principalmente na Ásia e a China não será somen-
te o país mais populoso, como também terá concentração
maior do que outras regiões, assim como a índia, que, isolada-
mente, terá população maior do que outros continentes. Jun-
tas, China e índia representarão 60% da população asiática e
mais de um terço da população mundial estará nesses dois paí-
ses. O Gráfico 2 mostra outros aspectos dessa evolução.

Outro aspecto que deve ser levado em conta é a distribuição
dessa população entre rural e urbana. Atualmente, a popula-
ção mundial de 6,7bilhões de pessoas está praticamente divida
ao meio entre rural e urbana, e em 2025, cerca de 60% dos pre-
vistos 8 bilhões de pessoas estarão nas cidades. O índice de ur-
banização nas regiões mais desenvolvidas, já bastante alto
(76%), deve chegar a 80% em 2025.0 maior incremento da po-
pulação urbana virá nas regiões menos desenvolvidas, onde
se prevê que ela passará de 43% para 57%.



Apesar da crise mundial, iniciada no final de 2008, que cau-
sou forte desalavancagem no sistema financeiro e dúvidas ao
longo de todo o ano de 2009, a expectativa para 2010 é da volta
lenta do crescimento mundial, que começará pelo processo de
limpar os excessos de políticas monetária e fiscal dos últimos
anos. O último relatório do Fundo Monetário Internacional já
aponta um crescimento mundial de 4% para este ano. Na maio-
ria das economias avançadas, a recuperação deverá ser lenta,
enquanto que em muitos países emergentes, especificamente
na China, e economias em desenvolvimento, a retomada da
atividade deverá ser relativamente vigorosa, e fortemente im-
pulsionada pela demanda interna.

Para os próximos anos, essa tendência deve ser mantida. As
projeções do FMI
para 2014, sinteti-
zadas no Gráfi-
co 3, são de cres-
cimento mundial
ao redor de 4,5%,
enquanto que
nos países avan-
çados será de
2,4% e nas econo-
mias emergentes,
6,7%. A Ásia con-
tinuará sendo o
continente de
maior crescimen-
to da renda, pu-
xados pelas eco-
nomias chinesas
e indianas.

À medida que a população se urbaniza, a dieta básica so-
fre alterações, que acabam por refletir na demanda final de
commodities. Esse aspecto está também diretamente ligado
com a elevação da renda, assunto tratado a seguir, quando
também é feita uma breve discussão sobre o potencial futu-
ro da demanda de carnes e a consequente necessidade de
grãos para atender a procura.

Renda

Considerando o plano macroeconômico, um dos princi-
pais direcionadores para a evolução da demanda por com-
modities agrícolas no mundo é o crescimento económico, es-
pecialmente
nos países em
desenvo lv i -
mento, devido
ao seu impacto
na renda e na
modificação da
dieta da popu-
lação. Sem dú-
vida alguma o
a u m e n t o da
renda mundial
nos ú l t i m o s
anos foi um fato
importante na
recente eleva-
ção da deman-
da por commo-
dities agrícolas.



Biocombustível

Parte significativa dos expressivos aumentos do preço do
petróleo ao longo de 2007 e até julho de 2008 é resultado do
aquecido processo de crescimento económico que o mundo vi-
nha apresentando até então. A recente queda das cotações do
petróleo no mercado internacional reflete exatamente a inver-
são desse comportamento, trazendo incertezas de curto prazo
quanto à continuidade da demanda vis-à-vis o desaquecimen-
to da economia global e da necessidade de utilização de petró-
leo e seus derivados. A queda do preço do petróleo afeta di-
retamente o setor agrícola, seja através do custo de produção
ou através da demanda de energia renovável.

O petróleo mais barato pressiona a margem da indústria
norte-americana de biocombustível, que tenta se equilibrar
para continuar no mercado, espremida entre o custo de aqui-
sição dos insumos (grãos) e o preço de venda do produto final,
o qual tem seu teto dado pelo preço do petróleo, uma vez que
não deixa de ser um substituto energético.

A indústria de biocombustível dos EUA enfrentou recente
processo de ajuste, dada a aquisição de matérias primas a um
preço muito elevado e a consequente redução do preço do pe-
tróleo, que torna a gasolina mais barata do que o etanol. De acor-
do com a Renewable Fuels Association, a capacidade instalada
nos EUA é de 12,5 bilhões de galões, dos quais apenas 10 bilhões
foram utilizados para produção em 2008. Há ociosidade de 2 bi-
lhões de galões, sem considerar os projetos que estavam em
construção e foram paralisados. Apesar dos contratempos, nos-

sa pressuposição básica é que o preço do petróleo volte a subir no
longo prazo, dando fôlego novo para a expansão da indústria de
biocombustível nos EUA, com o milho sendo o insumo base da
produção desse país. Nesse contexto, o esmagamento de milho
para etanol projetado pelo próprio governo norte-americano é
de 142 milhões de toneladas em 2022.0 Gráfico 4 mostra essa
projeção e outros aspectos dos volumes de biocombustíveis pre-
vistos até essa data no mesmo país.

Em relação à política protecionista do setor, consideramos
que a tarifa de importação de US$ 0,54 por galão será mantida,
uma vez que o país está num esforço conjunto de aquecimento
da economia interna para sair da crise em que se encontra. Des-
se modo, também esperamos que o crédito para o misturador
seja mantido em US$ 0,45/bu.

Do ponto de vista da produção brasileira de etanol e das ex-
portações de álcool para os Estados Unidos, a hipótese básica
suportada por nosso trabalho é que no curto prazo haverá uma
redução das exportações de álcool para os EUA em decorrência
da crise por que passa o setor produtor de etanol naquele país.

Entretanto, no médio prazo deve haver um incremento no con-
sumo de etanol nos EUA, e com ele, a volta das importações será
essencial para equilibrar a demanda norte-americana, dado que
há clara limitação quanto ao volume máximo de milho a ser pro-
duzido naquele país, conforme indicado no gráfico anterior.

No início de fevereiro de 2010, a Agência de Proteção Am-
biental dos EUA - a EPA, em seu relatório de regulamentação
de uma nova versão da Renewable Fuel Standard (RFS2), po-
sicionou o etanol de cana-de-açúcar como um biocombustível



Novos usos para o etanol estão sendo desenvolvidos e postos em práticas no Pais, como o plástico de fontes renováveis.

renovável de baixo carbono que pode contribuir com a redu-
ção das emissões de gases do efeito estufa. A Renewable Fuel
Standard é a legislação que define a produção e uso de biocom-
bustíveis nos Estados Unidos e estipula as metas de segurança
energética e de redução de gases de efeito estufa.

Segundo essa agência, o etanol de cana pode ser classifi-
cado como um biocombustível avançado, com capacidade
de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 61%
em relação à gasolina.

Esta classificação abre dois fortes precedentes para o etanol:
o de posicionar o combustível no mercado internacional como
um produto regulamentado a ponto de obter o status de com-
modity, e o de suprir uma futura demanda específica do mer-
cado norte-americano de uso de combustíveis renováveis.

Segundo o RFS2, os EUA deverão alcançar o consumo de 21
bilhões de galões (quase 280 bilhões de litros) de biocombus-
tíveis "avançados", ou seja, os que reduzem em 50% ou mais as
emissões de gases de efeito estufa. Destes 21 bilhões, lóbilhões
devem advir de biocombustíveis produzidos a partir da celu-
lose e o restante, 5 bilhões (aproximadamente 20 bilhões de li-
tros), são de biocombustíveis de origem indeterminada, que
reduzam em mais de 50% as emissões.

Este nível de redução de emissões não é alcançado pelo etanol

de milho produzido no país. Portanto, considerando a tecnologia
vigente, o etanol de cana deverá ser o produto que suprirá esta
demanda da lei de redução de poluentes dos Estados Unidos.

Novos usos para o etanol estão sendo desenvolvidos e pos-
tos em prática no País. O Brasil está na vanguarda da produção
de plásticos de fontes renováveis. O bioplástico, ou plástico
verde, além de reduzir o uso de matérias-primas fósseis, redu-
zindo as emissões de efeito estufa, é recíclável, impactando po-
sitivamente no volume de lixo produzido nas áreas urbanas.

Ele é produzido com 100% de matéria-prima renovável, co-
mo o álcool de origem vegetal, tem as mesmas especificações
dos plásticos petroquímicos e é 100% reciclável. Ao contrário
dos plásticos petroquímicos, que emitem CO2 - para produzir
1 kg de plástico verde de álcool de cana-de-açúcar, são elimi-
nados de 2,1 a 2,5 kg de CO2 na atmosfera, a partir da fotos-
síntese da planta.

A produção anual de plástico verde, de acordo com estima-
tivas, deve aumentar para cerca de um milhão de toneladas
métricas até 2011, o que representa 0,7% de todo o plástico uti-
lizado atualmente. O consumo de plástico no mundo alcança
um volume de 150 milhões de toneladas.

No campo do biodiesel, o Brasil, a Argentina e a Europa con-
tinuam sendo os principais atores. A União Europeia pretende



cortar em 20% a emissão de gases causadores do efeito estufa
até 2020, além de elevar em 20% o consumo de energia reno-
vável e reduzir em 20% o consumo de energia através da ele-
vação da eficiência energética. Além disso, 10% da energia
consumida no setor de transporte devem ser renováveis, seja
por biocombustível, elétrica ou a base de hidrogénio. De acor-
do com o Instituto de Pesquisa Política em Agricultura e Ali-
mentação (FAPRI), o bloco demandará 2,9 bilhões de galões de
biodiesel em 2018 e a importação será de 291 milhões de galões,
suprida principalmente pela Argentina e pelo Brasil.

Os programas internos de consumo de biodiesel, tanto no
Brasil como na Argentina, devem passar para a mistura B5 em
2010, aumentando a demanda interna e reduzindo o potencial
exportador. Para 2018, a produção argentina de biodiesel sai
de 269 milhões de galões e alcança 500 milhões em 2018, de
acordo com projeções da FAPRI. Com consumo crescente após
o programa B2, o Brasil deve produzir, em 2018,857 milhões de
galões e a demanda, que foi de cerca de 300 milhões galões em
2008, deve atingir 178 milhões daqui a 10 anos.

Em se tratando de biocombustível, é importante ter em
mente que foi o desaquecimento da economia que levou o pe-
tróleo de US$ 136,9 o barril para US$ 43 no auge da crise, em
dezembro de 2008. Assim que a economia iniciar sua retoma-
da, a trajetória normal - a de longo prazo - do preço do petróleo
deve reagir instantaneamente. O retorno a patamares eleva-
dos e seu efeito sobre as economias cada vez mais dependentes
deste insumo, associados à preocupação mundial com relação
aos problemas ambientais causados pela queima de combus-
tíveis fósseis, continuarão sendo o pano de fundo para o de-
senvolvimento do setor de biocombustível.

(li. Características e desafios
da agricultura brasileira

Após quatro décadas de mudanças parece que a agricultura
brasileira começa a delinear um padrão agrícola único no
mundo: moderno, de larga escala, intensivo em tecnologia e
essencialmente tropical. Não é fácil antever todos os aspectos
desse modelo ainda em construção, mas é possível levantar
suas principais características, bem como delinear alguns de-
safios a serem superados a fim de que o processo de expansão
do agronegócio brasileiro seja sustentável no tempo.

Trata-se de um sistema complexo. O País apresenta diver-
sas cadeias completas de produção. Todo o segmento de in-
sumos (máquinas agrícolas e tratores, fertilizantes, defen-
sivos, sementes etc), junto com a produção agrícola (que
contempla as principais culturas e animais produzidos no
mundo), e toda a cadeia processadora e de distribuição, e de
outros serviços associados ao agronegócio, constituem um
amplo sistema produtivo.

Ao comparar a agricultura brasileira com os maiores siste-
mas produtivos do mundo desenvolvido (América do Norte e
Europa), é possível dar conta de dois aspectos que caracterizam
o sistema nacional: em primeiro lugar, pode-se afirmar que a
moderna agricultura brasileira é um sistema relativamente no-
vo do ponto de vista histórico; em segundo lugar, não há outra
grande agricultura tropical de larga escala no mundo. Assim,

fica evidente que este sistema exigiu desenvolvimento tecnoló-
gico específico, e que foi essencialmente construído no decorrer
dos últimos 40 anos. Ademais, pode-se dizer que as novas tec-
nologias permitiram assegurar ao País elevado grau de compe-
titividade frente às principais agriculturas do mundo.

O evento tecnológico mais relevante ocorrido na agricultura
brasileira nos últimos 40 anos foi, sem dúvida, o Sistema de
Plantio Direto. Esse sistema foi decisivo para viabilizar o desen-
volvimento da agricultura nas áreas de cerrado. Clima tropical
requer proteção do solo, e o sistema de cultivo tradicional e o de
mecanização a ele atrelado mostraram-se inadequados a esse
regime climático. O plantio direto, juntamente com a nutrição
de plantas e o desenvolvimento genético, garantiu expressivo
aumento da produtividade da agricultura na região central do
País. Foi necessário desenvolver conhecimento nas áreas de ma-
nejo de plantas, de máquinas e equipamentos, de novos defen-
sivos e dessecantes, de nutrição de plantas, e de manejo de solo
para que o plantio direto se viabilizasse.

O domínio tecnológico da agricultura em ambiente tropical
permitiu que a natural abundância de solo, luminosidade,
temperatura e água pudessem ser utilizadas a fim de elevar a
produtividade da agricultura. Em poucas palavras, o desen-
volvimento tecnológico permitiu ao País fazer uso de suas
vantagens comparativas na agricultura.

A possibilidade de produzir duas safras em um único ano
também tornou-se maior graças ao desenvolvimento do siste-



ma de plantio direto. A realização de duas safras por ano é hoje
usual no Mato Grosso, em Goiás e no Paraná, embora nesse úl-
timo Estado, em decorrência da elevada precipitação por qua-
se todo o ano, o sistema de safra de verão e de inverno já fosse
utilizado, no passado, com maior frequência <2>. A técnica de
plantio direto reduz o tempo gasto com mecanização, permi-
tindo a execução de duas safras com menor risco climático.

O País possui um volume expressivo de área potencialmente
agricultável. Há diferentes estudos referentes à disponibilidade
de terra que, em geral, tendem a convergir para uma área po-
tencial superior a 100 milhões de hectares na região do cerrado.
Há, ainda, uma enorme área de pastagem caracterizada por bai-
xa produtividade das forragens, e que atualmente começa a ser
integrada ao sistema de grãos, configurando um inovador sis-
tema de rotação. Em trabalho recente, Brandão et alli (2005)<3>,
concluem que cerca de 80% do aumento da área cultivada com
lavouras nos últimos 15 anos no Brasil deu-se em antigas áreas
de pasto. A área total de pastagem situa-se ao redor de 170 a 180
milhões de hectares. A área agrícola atualmente cultivada no
Brasil está num patamar de 60 milhões de hectares, o que per-
mite dar dimensão do enorme potencial produtivo do País.

Ao longo da última década iniciou-se um sistema de pro-
dução que procura interagir a produção de culturas anuais
(grãos e algodão) com a pecuária bovina. Este sistema passou a
ser conhecido como integração lavoura-pecuária. Existe um
leque de variações dos tipos de integração, mas o princípio ge-

ral é a rotação de pastagem com grão, entre anos ou em um úni-
co ano (inverno e verão). O sistema de plantio direto requer pa-
lhada para proteger o solo. Ao final do período de chuvas, é
usual o cultivo de alguma lavoura para garantir a proteção do
solo com palha quando do plantio da safra em setembro/no-
vembro. Ocorre que o pasto pode perfeitamente ser utilizado
para esse propósito, conferindo excelente proteção ao solo.
Além disso, com a rotação com lavoura há melhoria da ferti-
lidade do solo, elevando a produtividade das pastagens. A ro-
tação com pasto permite, por sua vez, reduzir a infestação de
doenças, o que reduz as pulverizações necessárias às lavouras
anuais. O sistema de integração lavoura-pecuária é uma novi-
dade que não é frequente em nenhuma outra grande agricul-
tura do mundo. Este sistema traz vantagens agronómicas de-
correntes da rotação, reduzindo a incidência de pragas e doen-
ças, especialmente na lavoura de soja. Entretanto, é importante
ressaltar que esses sistemas de produção inovadores requerem
permanente desenvolvimento tecnológico, em especial dos se-
tores produtores de insumos agrícolas.

A presença da agricultura nas regiões tradicionais de pecuá-
ria permite ampliar a qualidade da nutrição dos bovinos. O pro-
cessamento da safra colhida acaba por gerar subprodutos que
podem ser utilizados em rações de confinamento, semiconfina-
mento ou suplementação a pasto a um custo reduzido, o que
amplia consideravelmente a produtividade da pecuária. É in-
teressante notar a presença de estruturas de confinamento dis-
seminadas por todo País, até em regiões do cerrado que nunca
fizeram uso dessa tecnologia por razões de custos de produção.
Além disso, a presença de uma dieta de melhor qualidade am-
plia consideravelmente o benefício advindo do melhoramento
genético, estimulando a adoção dessa tecnologia. É notório que
ao longo dos últimos anos o uso de técnicas de melhoramento
genético (touros provados, inseminação artificial, transferência
de embrião e fertilização in vitro) cresceu muito no País.

Note-se, portanto, que há forte sinergia entre a produção de
grãos e a pecuária bovina. Afora as vantagens tecnológicas, a
diluição de risco decorrente da diversificação configura outro
ganho do sistema de integração.

O sistema agrícola brasileiro dependeu e continuará depen-
dendo pesadamente de seu sistema de pesquisa. O sistema de
pesquisa federal, liderado pela Embrapa, desenvolve pesquisas
em todo País, englobando diferentes condições edafo-climáti-
cas e distintos produtos. Há, ainda, um conjunto de centros de
pesquisas estaduais, notadamente no Estado de São Paulo, que
desenvolvem tecnologia adaptada às condições locais. Além
disso, diversas associações privadas foram criadas por produ-
tores rurais a fim de desenvolver pesquisa nas áreas de nutrição
de plantas e de seu melhoramento genético. Existe amplo nú-

(2> O sistema de plantio direto foi inicialmente desenvolvido por
agricultores paranaenses em meados dos anos 70. Após essas
experiências iniciais a tecnologia de plantio direto foi sendo
desenvolvida, disseminada e adotada na região do cerrado.
(3> Brandão et alii (2005), Crescimento agrícola no período 1999-
2004, explosão da área plantada com soja e meio-ambiente no
Brasil. Texto para discussão 1062, IPEA/DIMAC.



mero de empresas privadas que adapta e desenvolve material
genético, novos equipamentos e técnicas de pulverização e me-
canização, nutrição de plantas etc. A maior parte das multina-
cionais produtoras de insumos tem longa tradição no País.

No decorrer das últimas décadas, diversas escolas de enge-
nharia agronómica e florestal, medicina veterinária, zootecnia e
biologia foram criadas, multiplicando consideravelmente o nú-
mero de profissionais em ciências agrárias. Número igualmente
significativo de programas de pós-graduação foi fundado, ele-
vando a qualidade dos profissionais que atuam na área. Atual-
mente, o Ministério da Educação requer que as universidades
mantenham em seus quadros professores e pesquisadores com
um mínimo padrão de formação. A maior parte das universida-
des públicas, e parcela crescente das privadas, em seus quadros
têm profissionais com mestrado e doutorado. Parte desses pro-
fissionais obteve sua pós-graduação em instituições internacio-
nais, elevando o padrão de conhecimento do País.

Os profissionais de ciências agrárias atuam em empresas pri-
vadas de insumos, nos centros de pesquisas, públicos e privados,
nas empresas agrícolas, nas cooperativas, em empresas de con-
sultoria etc. É interessante notar que as propriedades mais mo-
dernas contam com consultoria especializada nas diversas eta-
pas do processo produtivo: nutrição, pulverização e mecaniza-
ção, caracterizando forte especialização do conhecimento, o que
acaba por elevar a produtividade do sistema. É importante men-
cionar que todas as empresas de insumos possuem em seus qua-
dros um corpo de profissionais para aplicar e disseminar tecno-
logia. No passado, esse processo foi essencialmente feito pelo Es-
tado, mas em decorrência tanto do crescimento do setor, quanto
da crise fiscal dos anos 80 e 90, as empresas privadas assumiram
a liderança na disseminação do conhecimento como uma estra-
tégia de marketing. Atualmente, muitos encontros tecnológicos
são organizados pelas empresas privadas e cooperativas.

A inovação é o elemento central do agronegócio brasileiro.
Dadas as especifícidades do meio ambiente não há como ga-
rantir a continuidade do desenvolvimento do agronegócio
sem um fluxo permanente de inovação. E necessário, portan-
to, assegurar um marco institucional que garanta e estimule o
processo de geração e incorporação de novas tecnologias, que
permitam às empresas produtoras de insumos agropecuários
poderem seguir expandindo, ganhando dimensão e escala in-
ternacional. É fundamental que o País se consolide como gran-
de exportador de tecnologia agropecuária, o que inclui todos
os segmentos produtores de insumos: biotecnologia, agroquí-
mica, máquinas e equipamentos, equipamentos industriais,
genética de plantas e animal.

IV. Principais riscos e desafios
da agropecuária brasileira

A despeito de diversas características positivas da agricultu-
ra brasileira, é forçoso reconhecer que o sistema produtivo con-
vive com um conjunto não desprezível de elementos de risco.
Destacam-se os riscos de produtividade, de preços dos produ-
tos, de preços dos insumos, de volatilidade da taxa de câmbio,
risco sanitário, de riscos institucionais, de volatilidade na oferta
de crédito privado e ambientais. A manutenção da trajetória de

sucesso da agricultura brasileira passa pela organização de um
conjunto consistente de políticas públicas que busquem mitigar
cada um dos elementos de risco supracitados.

IV. 1, Risco de produtividade

O risco de redução de produtividade por razões climáticas
ou biológicas é intrínse-
co à produção agrícola.
Diversas regiões do
País padecem de clima
instável. Em decorrên-
cia, o risco da atividade
agrícola é relativamen-
te elevado, o que requer
algum tipo de proteção.
Por essa razão, diversos
países, inclusive o Bra-
sil, procuraram desen-
volver sistemas de se-
guro, que permitam
manter a estabilidade
do setor produtivo ao
assegurar uma prote-
ção à quebra de safra. As
experiências interna-
cionais sugerem que a
participação do setor
público no mercado de
seguro agrícola é quase
indispensável. Entre-
tanto, não existe no Bra-
sil um sistema de segu-
ro agrícola compatível
com as necessidades do
País. No mundo todo o
seguro agrícola conta
com participação do Es-
tado. Ocorre que o setor
privado tem dificulda-
des em entrar no seguro
agrícola por três razões
principais: 1) é difícil
precificar o seguro agrícola em decorrência das especificida-
des e nuances da produção agropecuária; 2) alto custo de ad-
ministração do seguro; e 3) risco de catástrofe.

A despeito das dificuldades, é preciso avançar no desenvol-
vimento de um moderno sistema de seguro agrícola para ga-
rantir maior estabilidade de renda aos produtores, evitando
assim as recorrentes crises de endividamento do setor. O go-
verno aprovou recentemente a lei que permite a atuação de res-
seguradoras nacionais e estrangeiras no País. Outro passo im-
portante será a regulamentação do Fundo de Catástrofe. As-
sim, faz-se necessário desenvolver alguns elementos para que
o risco de produtividade seja mitigado:

1. Criar um fundo de catástrofe;
2. Desenvolver sistema de resseguro;



3. Desenvolver amplo estudo técnico para normatização do
seguro agrícola no Brasil;

4. Estimular a adesão ao seguro através de subsídios ao
prémio;

5. Envolver empresas do setor privado a fim de reduzir cus-
tos administrativos;

6. Selecionar culturas com maiores problemas (grãos).

No decorrer das
últimas décadas,
diversas escolas
de engenharia
agronâmica e
florestal, medicina
veterinária,
zootecnia e
biologia foram
criadas,
multiplicando
consideravelmente
o número de
profissionais em
ciências agrárias.

IV.2. Risco de var iação nos preços
- dos produtos e dos insumos

A volatilidade nos preços dos produtos agrícolas, bem co-
mo dos principais insumos consumidos pelo setor, é uma rea-
lidade inerente ao setor agropecuário. A forma de defesa dessa
volatilidade encontra-se tradicionalmente associada às opera-
ções de mercado futuro e de opções.

Fora das economias agrícolas desenvolvidas, como há falta
de políticas de garantia de renda ao produtor, as oscilações na
oferta internacional de qualquer produto são corrigidas na
margem pelo produtor nacional (redução de renda seguida de
diminuição de área plantada). Os ajustes na estrutura produ-
tiva são muito mais severos.

Sobra ao agricultor a estratégia de diversificação de cultura,
que, dependendo do tamanho da propriedade em questão, po-
de limitar os ganhos em escala decorrentes da especialização.

O risco de variação nos preços do produto e dos insumos é es-
pecialmente relevante nas regiões de pior logística. Ocorre que,
quanto mais distante dos portos, mais alto é o preço dos insumos
e mais baixo o do produto. O custo do frete reduz a margem de

rentabilidade e, assim, para uma mesma variação no
preço do produto e/ou dos insumos, o efeito sobre a
rentabilidade será tanto mais severo quanto pior for
a logística da região.

As sucessivas crises por que passou a agrope-
cuária brasileira que marcaram os anos 90 e 2000
tornou claro que há um grande risco de oscilação
dos preços pagos e recebidos pelos agricultores.
As oscilações dos preços no mercado internacio-
nal (inerente aos ciclos agrícolas) se somaram às
oscilações na taxa de câmbio, que se tornaram fre-
quentes após adoção do regime de câmbio flexível.
A volatilidade conjunta desses dois vetores de pre-
ços impôs à agropecuária brasileira um risco ele-
vado. A continuidade do crescimento do setor re-
quer que sejam desenvolvidos mecanismos de
proteção ao risco de preços. Entendemos que é pre-
ciso alinhar os seguintes elementos a fim de tentar
reduzir os riscos de preço da atividade:

1.0 elemento de defesa de risco mais adequa-
do ao uso pelos agricultores é o mercado de
opções, pois neste mercado não há ajuste de
margem;

2. É preciso desenvolver e estimular o mercado
de opções no Brasil;

3. A Conab tem larga experiência no uso desses
instrumentos. O Banco do Brasil vem fazendo uso
crescente das opções em suas operações de crédito. É
preciso alinhar os diferentes órgãos do governo e,
junto ao setor privado, estimular a adoção dessa fer-
ramenta pelos produtores, cooperativas e empresas
ligadas ao setor;

4. A expansão do mercado de opções dependerá
da redução da taxa básica de juro, posto que os cus-
tos atuais dificultam o lançamento de opções por
parte do setor privado;

5. Deve ser dado estímulo ao mercado futuro, desenvolven-
do linhas de crédito para o financiamento de margens.

iV.3. Risco de variaçao
da taxa de câmbio

A partir do final de 1998, a taxa de câmbio brasileira pas-
sou a flutuar livremente. A abertura na conta de capital, as-
sociada à alta liquidez nos mercados internacionais, sugere
que a volatilidade da taxa de câmbio será a regra na econo-
mia brasileira. A integração ao mercado internacional por
parte da agricultura brasileira faz com que todo sistema de
preços no País tenha como referência básica a taxa de câmbio.
As mudanças na taxa de câmbio foram expressivas, expli-



cando boa parte da expansão e da cri-
se na última década no País.

Frente a este risco, o agricultor só
tem duas alternativas: travar a taxa
no mercado futuro ou transferir o ris-
co para uma empresa (esmagadora
ou trading).

IV.4, Volatilidade na oferto
de crédito privado e
as limitações do Sistema
Nacional de Crédito Rural <4>

Após uma rodada de medidas emer-
genciais para elevar a disponibilidade
de crédito para o produtor rural, num
momento de restrição frente à crise
mundial e viabilizar a safra 2008/09, o
Plano Safra 2009/10 apresentou desde
seu início maior quantidade de recur-
sos voltados a atender a necessidade de
financiamento do setor. Porém, mesmo
sendo superior a quantidade disponi-
bilizada, esses recursos foram suficien-
tes para atender a demanda do setor?
Em outras palavras, o modo com que o
programa de crédito rural está estrutu-
rado atende as necessidades dos pro-
dutores rurais? Procuramos nessa par-
te do texto discutir alguns pontos per-
tinentes ao financiamento do setor
agropecuário brasileiro.

A disponibílização de recursos ofi-
ciais para o setor vem crescendo ano a
ano. De 2005 para cá, o aumento foi de
90%, sendo que entre 2008 e 2009 cres-
ceu 38%. Dividido entre recursos desti-
nados à agricultura familiar e à empre-
sarial, esta corresponde a 86% do total
disponibilizado no último plano safra
(R$ 93 bilhões). O Gráfico 5 mostra a
evolução anual desses recursos.

Dentro da estrutura do crédito ofi-
cial, o montante voltado para a agricul-
tura empresarial - ou comercial como
foi referida no último Plano de Safra - foi dividido em três li-
nhas de financiamento: Custeio e Comercialização (a juros li-
vres e controlados), Investimento e Linhas Especiais, confor-
me esclarece o Gráfico 6.

Os volumes supracitados são significativos e seriam sufi-
cientes para financiar parcela representativa da agricultura
brasileira. Não obstante, o sistema vem sendo fortemente li-
mitado por duas características essenciais. Em primeiro lugar,
existe um estoque de dívida elevado, que impede que muitos
produtores não tenham acesso à linha de crédito oficial, uma
vez que estão inadimplentes (em alguns casos há muitos
anos). O segundo elemento de limitação diz respeito ao mon-

tante de capital que é possível ser tomado por CPF ou CNPJ.
Em se tratando de capital para girar a safra, é o crédito para cus-
teio a principal fonte oficial disponível ao produtor. Desse to-
tal, cada produtor está apto a tomar empréstimos dentro de
certo limite estipulado, de acordo com a cultura em questão,
conforme esclarece a Tabela 1.

Os limites do Sistema Nacional de Crédito Rural tornam-se
evidentes para aqueles grupos que operam em larga escala. Ora,

<4> Agradecemos a contribuição dada pelo professor Guilherme Leite

da Silva Dias para a elaboração deste tema.



Limites de adiantamento de custeio por produtor (CPF)

a) R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para algodão, frutas ou milho, ou para lavouras

irrigadas de arroz, feijão, mandioca, soja, sorgo ou trigo;

b) R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para amendoim ou café ou para

lavouras não irrigadas de arroz, feijão, mandioca, soja, sorgo ou trigo;

c) R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cana-de-açúcar, pecuária bovina e

bubalina leiteira ou de corte, e para avicultura e suinocultura exploradas em sistemas

que não o de parceria;

d) R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) para os demais custeios.

Fonte: MAPA

para a maior parte das culturas, os limites atuais permitem o
plantio de área de no máximo 400 a 500 hectares, como é o caso
da soja, uma das lavouras de mais baixo custo operacional. As-
sim, dado que o limite de empréstimo é fixo para todos inde-
pendentemente do modelo do produtor em que a propriedade
está inserida, acaba sendo mais favorável para aqueles que pos-
suem menor área cultivada, estrutura característica da região
Sul do País, do que àqueles que produzem em grandes exten-
sões, escala produtiva típica da região Centro-Oeste.

Em números gerais, estima-se que cerca de um terço do fi-
nanciamento do produtor rural ocorra através do crédito ofi-
cial, e que o restante fica a cargo do crédito próprio, tradings,
empresas de insumos, bancos privados e fundos de investi-
mento, parcela essa que vem crescendo nas últimas safras. En-
tre os anos as participações podem mudar como ocorreu na sa-
fra 2008/09 quando a época da instalação da safra coincidiu
com o estouro da crise de liquidez mundial, mas o fato é que é
grande a dependência de fontes não oficiais de financiamento
para viabilizar uma safra brasileira.

Grande também é a dívida agrícola. Iniciada geralmente a par-
tir de financiamento para custeio e investimentos, as sucessivas
crises pelas quais o agronegócio passou (sendo a de 2005 a pior,
principalmente no Centro-Oeste) dificultam bastante qualquer
ação voltada para elevar o ingresso de dinheiro novo no setor.

As fontes privadas de financiamento, ao verem a situação
da dívida e a ausência de informação em relação aos ativos que
foram dados como garantia em empréstimos anteriores, clas-
sificam o produtor como de alto risco, cobrando elevadas taxas
de empréstimos e, quando há alguma crise no campo, acabam
por sofrer os efeitos da própria taxa cobrada, pois aumenta o
índice de inadimplência.

Nesta última crise, aliás, muitos agentes privados percebe-
ram que não adianta cobrar taxas exorbitantes, pois os produ-
tores partem para a estratégia da inadimplência, o que resulta
em longos processos judiciais para a recuperação dos ativos,
que nem sempre trazem a mesma remuneração esperada no
começo da operação. Além de não resolver o problema da dí-

vida completamente, é estancado o processo de entrada de no-
vos recursos privados no setor, pois os financiadores preferem
aplicar os recursos disponíveis em mercados mais estrutura-
dos, e quando decidem investir novamente no setor, procuram
selecionar os melhores pagadores. Embora ainda seja bastante
impreciso esse processo de seleção, dada a falta de informação,
o resultado é que o ingresso de capital se reduz.

A solução dessa questão passa em parte pela reorganização da
estrutura tributária do produtor rural e do setor agrícola como um
todo. Criar um ambiente transparente para as empresas agrope-
cuárias é essencial, dada a elevada quantidade de contratos que
existem ao longo da cadeia produtiva do agronegócio, que come-
çam na aquisição dos insumos e seguem até a fase final de comer-
cialização. Algumas propostas estão em discussão e entre elas a
ideia do Simples Rural tem ganho força.

Nesse caso, o produtor rural passaria de pessoa física para
jurídica e aderiria ao pagamento de uma única alíquota de im-
posto, que agrega todas as existentes, aumentando indireta-
mente a organização do processo financeiro das empresas
agrícolas. Além disso, a criação conjunta de um cadastro po-
sitivo e de uma central de riscos que agregaria as informações
de todos os produtores agrícolas que tenham algum tipo de fi-
nanciamento facilitaria o processo de empréstimo, reduziria o
risco de inadimplência dos bancos e do setor privado e conse-
quentemente viabilizaria crédito, não só em maior quantida-
de, quanto à menor taxa de juros.

Por parte dos produtores, embora já haja aqueles que concor-
dam com a criação do Simples Rural, a "pejotização" é vista como
elemento de risco na medida em que se poderia imaginar, dada a
história recente da evolução dos impostos no Brasil, que os tribu-
tos seriam aumentados conforme a base de arrecadação estiver
estruturada pelo Governo. Em outras palavras, com o tempo o
Simples Rural poderia ser abandonado e a trajetória de elevação
dos impostos penalizaria os agricultores.

Outro elemento de limitação da aceitação do Simples Rural
diz respeito ao acesso ao crédito rural oficial, uma vez que é
prática comum a tomada de financiamentos por mais de uma



pessoa física dentro da mesma família, por meio de pedidos
por CPF's diferentes para conseguir maior recurso do crédito
oficial a taxas de juros inferiores àquelas praticadas no livre
mercado, uma vez que geralmente o limite liberado por pro-
dutor fica aquém do solicitado. A pessoa jurídica permitiria
um único financiamento por empresa agrícola.

No Governo, a discussão do Simples Rural e a revisão da es-
trutura tributária geram polémica. Para que a proposta do
Simples Rural siga adiante, é necessário que se tenha uma car-
ga tributária inferior ao pago pelo produtor na pessoa física.
Esse item não é dos mais simples a ser definido, pois possui
ampla interface com a Receita Federal e fortes empenhos, tanto
na esfera jurídica quanto na política, são necessários para efe-
tivar essa categoria de contribuição com sucesso.

É preciso contrapor os riscos da mudança de política tribu-
tária aos benefícios advindos dessa mudança. É certo que o Sis-
tema de Crédito Rural está saturado e a alternativa da trans-
formação da atividade agrícola em pessoa jurídica, se por um
lado há redução da flexibilidade, de outra parte eleva o ganho
em decorrência do acesso ao crédito privado.

Entre as propostas para a criação do Simples Rural que estão
em discussão, a principal diz respeito ao PIS / COFINS. A ideia
inicial proposta seria o Governo eliminar esse tributo federal,
pois se espera que ao abrir mão dessa arrecadação, o volume
levantado com o processo de formalização das empresas ru-
rais, através da oficialização do trabalho e contribuição previ-
denciária, mais que compensaria a arrecadação perdida com a
eliminação dos PIS/COFINS. Soma-se a isso, o fato de que os
efeitos dessa medida seriam também estendidos para toda a
cadeia do agronegócio, visto que a informalidade ocorre em
todos os elos, resultando em um processo global de elevação
da arrecadação. Muitos empreendimentos agrícolas já se or-
ganizam na forma de pessoa jurídica, alguns dos quais sob a
forma de empresas abertas, sendo claro que essas empresas
têm mais acesso ao crédito.

Porém, somente a formalização do setor não é suficiente pa-
ra organizar o ambiente institucional. É preciso também abor-
dar a renegociação e regularização da dívida rural para que ha-
ja consistência no projeto do Simples Rural. Logo, com a cria-
ção da pessoa jurídica e da Central de Riscos, que teria o ca-
dastro de todos os produtores, as empresas teriam certo
período para colocar suas contas em ordem, e a partir de certa
data, somente empresas que estejam organizadas sob essa no-
va ordem tributária, e pertencentes ao cadastro único dessa
central, teriam acesso ao crédito rural. A questão da transição
não é, entretanto, trivial.

Na proposta de reformulação da política de crédito rural, a
atuação do Governo seria através do Fundo de Alavancagem,
que é um fundo constituído para dar parte do suporte finan-
ceiro necessário para as carteiras de crédito dos bancos. Logo,
a formação e a responsabilidade pelas carteiras de clientes fi-
caria a cargo dos bancos, tradings, cooperativas de crédito e
agentes do setor, que junto com o capital próprio do produtor,
continua compondo cerca de dois terços do necessário para fi-
nanciamento para custeio e comercialização. A diferença é que
a liberação do dinheiro, ou parte dele, pelo Fundo de Alavan-
cagem levaria em conta o risco da carteira apresentada pelo

banco, sendo uma opção para evitar novas crises da dívida.
O fato marcante da atual agricultura brasileira é que não há

aporte novo de capital no setor devido à dívida e à falta de
transparência que existe no setor, mas não se resolve essas
questões porque o setor não cresce devido à falta de capital pa-
ra investimento e pela limitação da estrutura tributária inci-
dente na empresa rural. Essa dicotomia deve ser encarada, e de
frente, para permitir a continuidade do crescimento do agro-
negócio brasileiro. Caso contrário, continuará estagnado, pois
quem não quer correr risco, tomando crédito de bancos e fun-
dos de investimento que cobram altas taxas de juros, fica an-
corado no capital próprio e no que existe de financiamento ofi-
cial, e acaba limitado pela escassez de recursos.

E crescente a participação do setor privado no financiamen-
to da agropecuária brasileira. Nos últimos dez anos foram cria-
dos mecanismos financeiros bastante modernos e adequados
ao financiamento privado. Entretanto, o alto custo imposto pe-
las taxas de juros existentes no País faz com que a adoção desses
papéis seja diminuta. A redução da taxa básica de juro permi-
tirá que o mercado privado se desenvolva e garanta parcela
significativa do financiamento agrícola.

Assim, julgamos interessante desenvolver os seguintes ele-
mentos no que diz respeito ao crédito à agropecuária brasileira:

1. Promover ajuste fiscal como forma de reduzir a taxa bá-
sica de juro;

2. Estimular e divulgar os mecanismos de financiamento da
agricultura;

3. Estimular o Banco do Brasil a divulgar os mecanismos de
financiamento;

4. Estimular a adesão dos produtores ao regime de pessoa
jurídica;

5. Para tanto, é interessante desenvolver um modelo tribu-
tário como o Simples Agrícola;

6. É preciso desenvolver uma "Central de Riscos" que per-
mitiria criar um cadastro positivo dos produtores.

1V.5, Risco sanitário

O aumento no tamanho do agronegócio brasileiro elevará o
risco sanitário envolvido na produção. Além disso, a expansão
do comércio internacional traz consigo o risco de contamina-
ção com doenças existentes no exterior. Em outras palavras, a
probabilidade de problemas sanitários se eleva conforme a in-
tegração internacional aumenta.

O Brasil tem um histórico recente relacionado à sanidade
animal que não pode ser esquecido quando se trata de po-
líticas futuras para geração de divisas do setor agropecuá-
rio, dado o aprendizado que ficou de episódios de negocia-
ções mal conduzidas e de falhas no sistema de vigilância sa-
nitária do rebanho bovino.

Com o crescimento da participação do Brasil no comércio
mundial de carne bovina, ocorreu um aumento das pressões
protecionistas dos países importadores da carne brasileira,
principalmente aqueles que também são produtores. Neste
sentido, a implantação de um sistema de controle sanitário e de
rastreabilidade eficiente e que atenda às necessidades dos di-
versos mercados consumidores é essencial para que o País con-
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tinue disputando os melhores nichos de mercado, além de am-
pliar sua representatividade global e a capacidade de geração
de receita para todo o setor de pecuária.

Após o aumento dos surtos do mal da vaca louca (BSE - En-
cefalopatia Espongiforme Bovina), na década de 90, em diversos
países europeus, foi criado um sistema de controle em que os ani-
mais são identificados individualmente, logo após o nascimento,
sendo acompanhados até o abate. Controla-se todo o processo
produtivo, dieta, condições de criação, movimentação de ani-
mais, medicamentos utilizados etc. Como na Europa as proprie-
dades são pequenas, apesar de numerosas, e os rebanhos por pro-
priedade são menores, a identificação individual dos animais foi
possível de ser implementada. Este criterioso modelo de rastrea-
bilidade foi estabelecido em função do risco associado ao mal da
vaca louca, enfermidade que ocorre em rebanhos alimentados
exclusivamente à base de ração. Apesar de a região Sul brasileira
depender de alimentação suplementar no inverno, dada a ausên-
cia de pastagens adequadas, devido à rigorosa época de seca, e os
confinamentos terem crescido nos últimos anos como estratégia
de abastecimento dos frigoríficos na entressafra, a maior parte do
sistema de produção no Brasil é a pasto durante o ano todo, sendo
a dieta a base de capim, o que torna o rebanho brasileiro livre do
mal da vaca louca. Apesar de livre desta enfermidade, o Brasil
ainda não conseguiu erradicar a febre aftosa, embora tenha di-
minuído de 589 casos em 1995 para nenhum caso em 2002. Em
2004 foram registrados 5 focos e, em 2005,34 focos.

A partir de outubro de 2005, o Brasil sofreu embargos de inú-
meros mercados externos imediatamente após a notificação à Or-
ganização Internacional de Epizootias (OIE) dos focos de aftosa
relatados no Mato Grosso do Sul e Paraná. Além desses dois Es-
tados, São Paulo também sofreu embargo total por fazer fronteira
com os Estados onde foram descobertos os focos, mesmo não ten-
do sido relatado nenhum caso em território paulista há uma dé-

cada. A carne suína também foi embargada por muitos países, in-
clusive pela Rússia, principal cliente do produto brasileiro, que
reduziu em 22,5% o volume importado de carne suína do Brasil
em 2006, contribuindo para uma queda de 12% no total exportado
pelo País naquele ano. Outro mercado que se fechou para a carne
suína no final de 2005, e que até hoje ainda não se abriu, é a África
do Sul, para onde o País enviou quase 18 mil toneladas em 2005.

Dada a escala comercial que o Brasil desenvolveu ao longo dos
anos, esses embargos foram bastante nocivos ao setor, pois os blo-
queios dos mercados compradores mais exigentes foram acom-
panhados da mesma atitude por muitos outros países compra-
dores, em tese menos exigentes. Naquela ocasião, apesar de os
grandes frigoríficos terem sido menos prejudicados (pois conse-
guiram realocar a produção dos Estados bloqueados para outros
destinos, principalmente o mercado interno, enquanto a produ-
ção dos Estados não embargados alimentou o restante da deman-
da externa) os produtores sofreram diretamente as consequên-
cias, uma vez que houve retração imediata no preço da arroba do
boi gordo diante do menor interesse de compras por parte dos fri-
goríficos. As mais relevantes reduções da quantidade exportada
de carne in natura entre janeiro e setembro de 2006 e em relação ao
igual período de 2005 (que precedeu os embargos), ocorreram no
Chile (-96,2%), na Rússia (-20,5%) e na União Europeia (-5,4%).

Após o surto da vaca louca na Europa, com a consequente
criação do sistema europeu de rastreabilidade, foi pedido ao
Brasil o estabelecimento de um processo similar, de modo a ga-
rantir a origem do produto destinado ao bloco. Em 2002, foi cria-
do o Serviço de Rastreabilidade de Bovinos (Sisbov), com um
ambicioso projeto de identificação individual de animais e con-
trole da produção ao abate, para a carne destinada àquele mer-
cado. Na prática, o Sisbov nunca funcionou em perfeita confor-
midade, dadas as dificuldades de manejo, despreparo e/ou má
fé de algumas certificadoras e produtores, além dos elevados



custos e baixos prémios para se produzir o boi rastreado. Diver-
sas missões técnicas europeias de auditoria visitaram estabele-
cimentos frigoríficos, fazendas e certificadoras desde sua cria-
ção, sempre seguidas de relatórios negativos e com sugestões de
aprimoramento. Com o tempo, o tom dos relatórios foi pioran-
do e ameaças de embargo sendo sinalizadas, enquanto o País
manteve a postura de negociar com promessas de reparos ao
sistema, que permaneceu sem total credibilidade por parte des-
ses compradores. Depois de ter anunciado embargo total à car-
ne in natura procedente do Brasil, em 31 de janeiro de 2008, a
União Europeia reabriu seu mercado um mês após ficar total-
mente fechado, porém o bloco definiu um critério bastante ri-
goroso de autorização individual de fazendas, que por sua vez
são auditadas pelo Ministério da Agricultura brasileiro.

Como as exigências de controle da produção são de difícil
execução e os prémios pagos pelo animal com destino à Euro-
pa são insuficientes, houve pouco estímulo aos produtores e
enorme dificuldade operacional nas auditorias, com falta de
pessoal e demora nas checagens individuais
nas fazendas. Com isso, a lista das proprieda-
des autorizadas dois anos após o embargo so-
mou pouco mais de 1.800 fazendas, ante cerca
de dez mil propriedades aptas até 2007.

Em janeiro de 2008, a União Europeia era
responsável por 59% do total de carne fresca
exportado pelo Brasil. Já em 2009, em média,
esse percentual foi de apenas 23%. Como esse
produto é o mais caro dentre os que o setor ex-
porta, essa perda implicou em forte redução de
receita às empresas exportadoras, e em retra-
ção no preço médio das exportações.

A OIE devolveu somente em julho de 2008 o
status de livre de febre aftosa, com vacinação
para o Estado do Mato Grosso do Sul, devido à
notificação dos casos em setembro de 2005, o
que implicou em praticamente três anos de prejuízos económi-
cos para aquele importante Estado produtor. Os demais Esta-
dos que também tiveram status suspenso - São Paulo, Paraná,
Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe - recuperaram o
status de livre com vacinação um pouco antes. Acre, Rio Grande
do Sul, Rondônia e o Sul Paraense também são áreas livres de
febre aftosa com vacinação, e apenas Santa Catarina tem o me-
lhor status, o de livre da doença sem vacinação.

O fato de alguns Estados, como Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Paraná fazerem divisa com países onde o controle é
precário, torna o objetivo da erradicação definitiva da doença
uma tarefa difícil. O Brasil evoluiu bastante na vacinação pre-
ventiva à febre aftosa nos últimos anos, porém, a falta de re-
cursos do governo e a precária vigilância das fronteiras ainda
mantêm o País em condição de risco de ressurgência do vírus.
Apesar do crivo da OIE para as áreas livres da febre aftosa, há
países que não reconhecem tal classificação (caso da China) e
outros que exigem que todo território seja livre de aftosa sem
vacinação. O Brasil não acessa alguns mercados consumidores
externos de grande relevância, caso dos Estados Unidos, Ja-
pão, Canadá, México e Coreia do Sul e a própria China, prin
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cipalmente devido ao risco de sanidade (febre aftosa), à desa-
creditada rastreabilidade e/ou por questões protecionistas.

Portanto, apesar do aumento expressivo das exportações de
carne bovina nos últimos anos, o setor tem enfrentado enorme di-
ficuldade em garantir a rastreabilidade e sanidade do rebanho
nacional. É tendência mundial a preocupação do consumidor fi-
nal com a origem dos alimentos e o rigor tem aumentado cada vez
mais nos mercados consumidores externos. Segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne
Suína (Abipecs), caso o País conseguisse erradicar a febre aftosa, o
aumento potencial das exportações somente de carne suína seria
de 1 milhão de toneladas, o equivalente a dez vezes o ganho po-
tencial que o Brasil pleiteou na Rodada Doha.

O Brasil é hoje o maior exportador mundial de carne vermelha
e de carne de frango. A inserção internacional do País requer que
os seus padrões sanitários sejam compatíveis àqueles dos países
desenvolvidos. E preciso construir um sistema moderno e efi-
ciente de vigilância sanitária. O tema "defesa sanitária" deve ser

eleito como prioritário no novo governo.
Nesse sentido, julgamos relevantes os se-

guintes aspectos:
1. É preciso resgatar o orçamento da defesa

sanitária;
2. É preciso renovar o quadro de técnicos da

vigilância sanitária, ampliá-lo e capacitá-lo de
moderna tecnologia;

3. É preciso desenvolver um trabalho con-
junto com as vigilâncias sanitárias estaduais, a
fim de maximizar os resultados das estruturas
existentes;

4. É preciso envolver o setor privado no con-
trole. Diversas entidades, associações de classes e
de criadores etc, contam com estrutura que pode
auxiliar no controle e combate às doenças;

5. É preciso desenvolver um trabalho de har-
monização dos sistemas de vigilância do Brasil com os demais
países da região.

Mais especificamente, seria relevante à pecuária nacional:
1. Erradicar a febre aftosa sem distinção de região.
2. Priorizar a erradicação e controle de zoonoses: tubercu-

lose, raiva, brucelose, clostidiose.
3. É preciso desenvolver a educação sanitária dos produtores.
4. O Programa Nacional de Controle de Resíduos deve ser

objeto de priorização.
5. É preciso dotar o País com laboratórios com nível adequa-

do de biossegurança;
6. É fundamental ter representantes permanentes em orga-

nismos técnicos, como OIE e CODEX.
7. No caso de aves, é fundamental a prevenção à Influenza

Aviária, bem como a continuidade do controle das doenças de
New Castle e Marek, principalmente.

8. No caso de aves e suínos, a regionalização é fundamental
para a segurança sanitária.

A garantia de uma agricultura de qualidade requer práticas
produtivas que assegurem ao produto final um padrão elevado,
compatível com os níveis de exigências das economias desenvol-
vidas. Para tanto, faz-se necessário que os produtos apresentem
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rastreabilidade (ou seja, procedência) e que um sistema de cer-
tificação garanta que o alimento atenda aos padrões de qualidade
exigidos pelo consumidor. Assim, torna-se fundamental:

1. Estimular a adoção voluntária de certificação.
2. Organizar e divulgar aos produtores os diferentes siste-

mas de certificação.
3. Exigir rastreabilidade em produtos de maior risco sa-

nitário.

(¥. 6, Riscos institucionais: titulação das
propriedades e legislação ambiental

São grandes os riscos institucionais na agricultura brasilei-
ra. Elemento de incerteza relevante diz respeito à precária ti-
tulação em parcela significativa do País. O investimento no se-
tor agrícola requer a garantia de posse da propriedade. Esse
fato representa uma séria barreira ao investimento privado na
agricultura. Nesse sentido, torna-se fundamental regularizar
a titulação de todas as propriedades brasileiras. Para tanto,
faz-se necessário unificar os cadastros estaduais e federais no
que diz respeito à titulação das propriedades, estabelecendo
um cadastro único de terras.

Existem ainda outras ameaças que geram incertezas, espe-
cialmente a contínua demanda de novas áreas para entrega a
populações indígenas e quilombolas, geralmente baseadas
em esparsa evidência. Mais recentemente, a legalização de fa-
to das invasões de terras contidas na proposta da Política de
Direitos Humanos coloca-se como a última das ameaças ao di-
reito de propriedade.

Outro elemento de incerteza refere-se às leis ambientais que
foram criadas nas últimas décadas. A nova legislação trouxe
grandes incertezas quanto a adequação das propriedades
agrícolas ao novo Código Florestal. A questão central reside
nos direitos adquiridos, uma vez que boa parte da área plan-

tada no Brasil seguiu os princípios da antiga legislação. Re-
giões produtoras consolidadas, como o Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Minas Ge-
rais, que dependem da agricultura de pequena escala e que, no
mais das vezes, são conduzidas em áreas de relevo ondulado a
fortemente ondulado, deveriam interromper o ciclo de produ-
ção à luz da nova legislação ambiental, o que acarretaria danos
económicos e sociais não desprezíveis. Ademais, há grande
discricionariedade na questão ambiental quando se considera
que tanto os órgãos ambientais federais, quanto os estaduais e
municipais, acabam por interferir na produção agrícola. Há
exemplos de municípios que criaram leis limitando a área
plantada de cana-de-açúcar, por exemplo, o que gera uma
questão relevante quanto à escolha dos eleitos que estariam
autorizados a plantar essa cultura. Nota-se, portanto, que há
grande confusão nas questões ambientais, o que acaba por ge-
rar um passivo não desprezível para a agricultura brasileira.

É realmente difícil ao consumidor perceber que o alimento
que chega à sua mesa é resultado da combinação entre água,
solo, nutrientes orgânicos e minerais, sol e derivados de petró-
leo. Mas essa dificuldade não deveria ser comum a quem for-
mula, tanto a política agrícola, como a ambiental.

Algumas discussões, embates e entraves que paralisam in-
vestimentos ou penalizam alguns setores produtores da socie-
dade poderiam e deveriam ser evitados, por meio da integra-
ção das pautas do setor agropecuário e de defesa ambiental.

Muitas vezes, a descentralização dos debates e o conteúdo po-
lítico velado nas propostas, acabam por causar prejuízos à ima-
gem de um dos países que possui a maior disponibilidade de re-
cursos naturais para promover a expansão da produção de ali-
mentos, sem provocar graves decréscimos ao meio ambiente.

A evolução da produção agrícola no País mostra que os ga-
nhos de produtividade alcançados nos últimos 30 anos são
um fenómeno que poucas nações do mundo experimenta-
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ram. Entre 1980 e 2009, a produção de grãos cresceu 176%, en-
quanto a área plantada com estas culturas cresceu 19%, de
acordo com dados históricos da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).

O aumento da produtividade agrícola, fruto do investimen-
to em pesquisas, aumento do uso de novas tecnologias e da
profissionalização do setor, é mais do que uma prova que há a
possibilidade de expansão agrícola paralela ao uso sustentá-
vel dos recursos naturais.

A pauta das discussões ambientais que envolvem direta-
mente a produção agrícola é grande e muitas delas serão de-
batidas em 2010, como as modificações no Código Florestal, o
Zoneamento-ecológico-econômico da Amazónia e a explora-
ção dos recursos hídricos.

O Código Florestal brasileiro foi instituído em 1965. Em
2009, a Câmara dos Deputados instalou uma Comissão Espe-
cial para analisar propostas de alteração do Código (Projeto PL
6424/05). Algumas organizações da sociedade brasileira clas-
sificaram as propostas como um ataque à legislação ambien-
tal. Outras, como um avanço, já que o primeiro código foi ins-
tituído, segundo elas, sem nenhum critério científico e com
abrangência em todo território nacional.

A aprovação ou não das alterações no Código Florestal de-

verão ter fortes repercussões, principalmente na comunidade
internacional, já que há uma mobilização mundial a respeito
dos problemas ambientais, especialmente com relação às mu-
danças climáticas. Talvez esta seja a questão mais importante a
ser discutida neste ano, já que seus resultados podem interferir
nas relações comerciais do Brasil com seus parceiros.<s>

Isto porque, uma forma usual de estabelecer restrições ao co-
mércio internacional de commodities tem sido as alegações
quanto os impactos ambientais causados pela produção destes
bens. Um exemplo disso foi a discussão gerada pela expansão da
produção de etanol de cana-de-açúcar. O etanol brasileiro, um
dos combustíveis mais eficientes no balanço energético da pro-
dução, foi apedrejado por indagações a respeito de sua relação
com o desmatamento por países que pretendiam proteger seus
mercados de um combustível verde e competitivo.

Ainda falta a consciência nos formuladores das políticas
ambientais e agropecuárias de que a continuidade do descom-
passo na resolução destas questões abre precedentes para que
o País sofra embargos que afetam ambos os setores.

Na área de comércio internacional<6>, várias exigências vêm
aumentando, incluindo, por exemplo, questões trabalhistas,
sanitárias e ambientais. Muitas vezes são utilizadas como me-
canismos inaceitáveis de proteção e barreiras ao comércio. Te-
mos que separar o que é razoável daquilo que é maliciosamen-
te utilizado. As autoridades do Itamaraty têm um papel fun-
damental neste quesito.

Uma grande discussão que permeia a sociedade, e é de fun-
damental importância para o estabelecimento de diversas di-
retrizes, como o próprio Código Florestal ou o zoneamento da
Amazónia, reside na estimação do volume real de terras dis-
poníveis para o uso agrícola.

Um estudo publicado por pesquisadores da Embrapa ava-
liou e estimou as terras legalmente disponíveis para ativida-
des agrícolas intensivas e outras formas de uso (urbanização,
sistemas energético-mineradores, industriais e de infra-estru-
tura)<7>. De acordo com o estudo, aproximadamente 70% do
território está legalmente destinado a minorias, à proteção e
preservação ambiental ou indisponível para uso e ocupação
intensivos, dada a existência de outros mecanismos, restrições
e condicionamentos ambientais (planos diretores, conselhos,
planos de manejo, comités gestores etc).

Em resumo, descontando-se toda a região sob unidades de
conservação, terras indígenas, áreas de preservação perma-
nente e áreas de reserva legal, o estudo chegou à conclusão que
existe uma área disponível correspondente a 29% do Brasil, o
equivalente a 245 milhões de hectares.

Pela conclusão do estudo, e consideradas todas as demandas
de ambientalistas, índios, quilombolas, agricultores e do Incra,
para reforma agrária, não haveria terra suficiente no País.

O estudo, criticado em parte por sua metodologia, apresen-

(5) e (6) pjfi0 batamos de política comercial externa não por
julgá-la sem importância, mas porque optamos em focar áreas
em que há novas informações.
<7> Esse estudo pode ser consultado em
http://www.alcance.cnpm.embrapa.br/index.htm.



ta uma utilidade indiscutível: mostra o nível de complexidade
ímpar que existe em se atender de forma plena as questões am-
bientais e sociais e a necessidade de produção de alimentos no
País. Ele mostra como a legislação ambiental vigente cumpre
apenas um papel teórico, é ineficaz e colocaria diversos setores
da sociedade sob total ilegalidade, como produtores de frutas
nas margens do Rio São Francisco, produtores de leite em Mi-
nas Gerais, a população ribeirinha no Acre e no Pará, arroz no
Rio Grande do Sul, produtores de café em São Paulo, Minas
Gerais e Espírito Santo, entre outros casos.

No que concerne à reserva legal, parece bastante razoável a
proposta de se aceitar nas regiões antigas as áreas de preserva-
ção das matas ciliares como parte integrante da reserva legal.

Outra questão que deixa clara a dissonância entre os di-
versos departamentos governamentais, reside no fato que
os inúmeros projetos desenhados pelos diversos órgãos go-
vernamentais não possuem o alinhamento necessário quan-
to à política de conservação. No início de
2009, um documento examinado pelo jornal
O Globo revelou, em um artigo publicado em
23 de março, que o desmatamento nos assen-
tamentos do INCRA, no Mato Grosso, era
18% superior ao apresentado nas autuações
sofridas pela entidade. O Ibama descobriu
que o desmatamento foi de 330.290 hectares
da Floresta Amazônica, 57.890 hectares a
mais que o calculado antes.

Segundo o Ibama, os assentamentos des-
mataram sem autorização de órgãos ambien-
tais, impedindo a regeneração de floresta pri-
mária e não tinham licença ambiental. A au-
ditoria apontou que os 330.290 hectares des-
matados representaram 59% do total dos sete
assentamentos autuados e identificou outros
crimes, como desmatamento e ocupação de
áreas de preservação permanente. Um relatório encomenda-
do pelo Ministério do Meio Ambiente a uma consultoria ex-
terna para avaliar a evolução do projeto, indicou, em uma
amostragem de 170 assentamentos criados até 2002, que me-
tade foi erguida em áreas com 50% ou mais de cobertura flo-
restal nativa. Depois de cinco anos, 45% deles tinham menos
de 20% de floresta primária. Outra amostragem, com 207 as-
sentamentos criados entre 2003 e 2006, revelou a tendência de
aumento no desmatamento.

O estudo mostra apenas uma característica da complexidade
do problema fundiário no País. Afora os problemas ambientais
relacionados aos assentamentos oficiais promovidos pelo IN-
CRA, existem, distribuídas por todo o território, ocupações de
propriedades por membros de movimentos de reforma agrária, o
Movimento dos Sem Terra (MST) e outros, que causam grande
insegurança institucional a investimentos na área agropecuária.

Além da necessidade de todo um enquadramento das po-
líticas nacionais para agricultura e meio ambiente, há ainda o
enquadramento na conjuntura global de redução das emis-
sões de carbono, com vistas a minimizar os efeitos do aqueci-
mento global. Um ponto passa ao largo das discussões agro-
pecuário versus meio ambiente: o fato de que a atividade agrí-

ambiental vigente
cumpre apenas um
papel teórico, é
ineficaz e colocaria
diversos setores da
sociedade sob total
ilegalidade, como os
produtores de frutas
nas margens do Rio
São Francisco.

cola e a produção pecuária também desempenham um papel
mitigador de gases de efeito estufa.

Um artigo apresentado pelo Embrapa Meio Ambiente (Prá-
ticas Agropecuárias e Mitigação das Emissões de Gases de
Efeito Estufa), mostra que algumas práticas já consolidadas, e
outras de grande potencial de implantação, contribuem para a
mitigação de gases desse efeito, principalmente o CO2. Entre
elas estão a fixação biológica do nitrogénio, a redução da quei-
mada de cana-de-açúcar, o uso de resíduos vegetais como bio-
combustíveis, a recuperação de áreas de floresta, a integração
lavoura-pecuária, o rotacionamento de pastagens, o plantio
direto e cultivo mínimo, a melhoria da nutrição animal.

Na área agroindustrial, também o progresso tecnológico
produz, a cada dia, novas formas mais eficientes de produção.
Exemplo disso, são novos modelos de usinas de produção de
açúcar e álcool que, além de reduzir o uso de água, recuperam
a água utilizada e produzem biofertilizantes.

O alinhamento das questões ambientais e da
continuidade do crescimento da produção agrí-
cola passa por um modelo único, que trate não
somente de punições, mas também de compen-
sações, como a definição e normatização do me-
canismo de Pagamento por Serviços Ambien-
tais (PSA). Essa ferramenta estabelece o ressar-
cimento aos produtores em relação a áreas pre-
servadas. Este seria, por exemplo, um primeiro
passo em direção à convergência de políticas no
País. Expostas estas questões a respeito dos ris-
cos institucionais no agronegócio, são indicadas
algumas propostas para o setor:

1) a regularização da titulação de todas as
propriedades brasileiras;

2) uma unificação dos cadastros estaduais e
federais;

3) o estímulo à pesquisa científica para esta-
belecer novas diretrizes e legislações;

4) o respeito às diferenças regionais para elaboração das nor-
mas de reserva florestal e de preservação;

5) a introdução de inclusão de áreas de mata ciliar e de
proteção de nascentes na reserva legal no Novo Código
Florestal;

6) um maior esforço para dar consistência às legislações mu-
nicipais, estaduais e federal; e

7) a exigência do cumprimento da garantia de proprieda-
de da terra, em resposta a ocupações realizadas pelo MST, re-
jeitando todas as propostas (por exemplo, a do Programa Na-
cional de Direitos Humanos) que relativizem o direito de
propriedade.

ÍV.7. Desenvolvimento tecnológico e
instabilidade de regras.

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio),
cuja finalidade é prestar apoio técnico e assessoramento ao Go-
verno Federal na formulação, atualização e implementação da
Política Nacional de Biossegurança relativa a Organismos Ge-
neticamente Modificados (OGM), aprovou em 2009 a libera-

A legislação



ção comercial de nove variedades de sementes geneticamente
modificadas, sendo três de algodão, cinco de milho e uma de
soja. Essas variedades conferem resistência a insetos ou são to-
lerantes a certos tipos de herbicidas, podendo ainda, combinar
ambas as características simultaneamente, como é o caso do al-
godão Widestrike, da empresa Dow Agrosciences, que é resis-
tente a insetos e também possui tolerância ao herbicida glufo-
sinato de amónia ou do algodão MON 531 da Monsanto, com
resistência a insetos e tolerância ao herbicida glifosato.

Data de 1998 o primeiro parecer técnico favorável concedido
pela CTNBio para um produto tranâgênico no Brasil, caso da so-
ja Roundup Ready, da empresa Monsanto, tolerante ao herbi-
cida glifosato, porém seu plantio em escala comercial somente
foi legalizado em 2003, devido a ações judiciais de ONGs am-
bientalistas e de direitos do consumidor contra a empresa. Já a
segunda aprovação no País ocorreu em 2005 paraoalgodão531,
resistente a insetos, porém o
ritmo das autorizações cres-
ceu a partir de 2007. Emjanei-
ro de 2010, o Brasil dispunha
de 19 autorizações, sendo
duas de soja, onze de milho e
seis de algodão. Apesar das
onze variedades de milho te-
rem sido aprovadas desde
2007, o plantio de milho
transgênico em larga escala
se deu pela primeira vez na
safra 2008/09, e mesmo as-
sim, somente a Monsanto te-
ve sementes disponíveis ao
mercado. Ainda assim, a área
ocupada com milho transgê-
nico representou 9% do total
cultivado, segundo a Abramilho, citando dados da consultoria
Céleres. Para a safra 2009/10, estima-se que o percentual de uti-
lização de sementes transgênicas de milho passará de 50% do
total cultivado. Para a soja, a Céleres estima que o percentual do
produto transgênico chegue a 71% na safra 2009 /10 ante os 65%
da safra 2008/09. A adesão ao cultivo da soja transgênica é
maior no Rio Grande do Sul, chegando a quase 100%, onde o
problema com plantas daninhas é mais grave. Já no Mato Gros-
so, a soja convencional ainda é a mais plantada, devido à falta de
variedades adaptadas ao clima do Estado, altos índices de pro-
dutividade da soja convencional, mas também devido à estra-
tégia de explorar nichos específicos de mercado da Europa. Co-
mo tanto os EUA quanto a Argentina produzem principalmen-
te a soja transgênica, o mercado para a oleaginosa convencional
tem sido cada vez mais demandante.

O menor uso de defensivos, o aumento da produtividade, e
consequentemente da rentabilidade dos produtores quando
se utiliza tal tecnologia, explica a rápida adoção das sementes
modificadas no Brasil. Apesar disso, há um intenso debate mo-
tivado principalmente por ONGs ambientalistas e grupos de
consumidores, juntamente com a comunidade técnico-cientí-
fica acerca da segurança alimentar dos produtos transgênicos,
da rotulagem dos mesmos no mercado, da coexistência entre

Transgênicos: o Governo liberou três variedade de algodão.

variedades transgênicas e não-transgênicas no campo, bem
como da possibilidade de riscos em longo prazo derivados do
consumo desses produtos e também para o meio ambiente, co-
mo o surgimento de resistência nos insetos.

A lei brasileira exige que alimentos que contenham mais de
1% de ingredientes de origem transgênica sejam rotulados com
a letra "T" dentro de um triângulo amarelo, acompanhado da
frase "transgênico". Os primeiros alimentos rotulados no País
foram os óleos de soja, no final de 2007, e j á há também produtos
rotulados derivados de milho. Para a Associação das Indústrias
Brasileiras de Alimentação (ABI A), a rotulagem com o triângulo
amarelo é exagerada, pois passa a mensagem de "perigo" para o
consumidor devido à associação com o sinal de alerta. Outra
preocupação das indústrias é referente às carnes suína e de fran-
go, maiores consumidores da produção nacional de milho. A lei
exige que a carne de animais alimentados com grãos transgêni-

cos também seja rotulada.
Do lado da demanda pelos

produtos transgênicos, há te-
mor de que uma eventual di-
minuição da tolerância à
transgenia implique em bar-
reiras comerciais ou até mes-
mo num embargo por parte
da União Europeia, onde a
pressão de grupos contra os
alimentos transgênicos é bas-
tante expressiva. Apesar dis-
so, os europeus são impor-
tantes importadores tanto de
soja quanto de milho, inclusi-
ve transgênico dos EUA, da
Argentina e do Brasil, para
alimentação dos rebanhos e

produção de carne local. Diferentemente do Brasil, em que a
CTNBio dá a palavra final, sendo responsável pela avaliação de
risco e pelas permissões de plantio e comercialização dos produ-
tos transgênicos, de acordo com a legislação comunitária, a Au-
toridade Europeia para Segurança dos Alimentos (EFSA), uma
comissão científica independente, dá seu parecer aos estados-
membros, que podem ou não acatar a decisão. As autorizações
da EFSA para alimentos transgênicos podem ser de três tipos: 1)
para alimentação humana e animal, 2) para importação e proces-
samento e 3) para cultivo. Em janeiro de 2010 havia autorização
da Comissão Europeia para o consumo (humano e animal) de
quatro variedades de milho transgênico e para importação e con-
sumo de outras oito variedades. No caso da soja, duas varieda-
des estão autorizadas para importação e consumo, além de uma
variedade de algodão. Há ainda uma autorização para beterraba
(alimentação), três para canola (sendo duas para importação e
processamento e uma para importação, processamento e consu-
mo) além de autorização para importação de uma variedade de
flor. Não há atualmente nenhuma autorização para cultivo de
variedades transgênicas, embora haja relatos de plantios em
Portugal e principalmente na Espanha.

Mesmo com as autorizações da Comissão Europeia para todos
os estados-membros, os países podem utilizar a chamada cláu-



sula de salvaguarda para blo-
quear a entrada e a comercia-
lização de transgênicos. De
acordo com a cláusula, se um
estado-membro tiver razões
válidas para considerar que
um OGM que tenha recebido
autorização para colocação
no mercado constitui um ris-
co para a saúde humana e pa-
ra o ambiente, pode restringir
ou proibir provisoriamente a
utilização e/ou venda desse
produto no seu território. Paí-
ses como França, Áustria, Lu-
xemburgo, Alemanha, Grécia
e Reino Unido já utilizaram
da cláusula, sendo o mais re-
cente caso o bloqueio do mi-
lho MON 810, da Monsanto
pela Alemanha em abril de
2009. Ou seja, ainda que a Co-
missão Europeia tenha um
critério de permissões co-
mum para o bloco, cada país
as usa conforme seus pró-
prios interesses.

Outro importante país pro-
dutor que vêm avançando no
uso de variedades transgêni-
cas é a China. O governo da-
quele país iniciou em 2008 um
programa de investimentos em pesquisas com alimentos trans-
gênicos e orientação aos consumidores da ordem de US$ 3,5 bi-
lhões. De acordo com o site europeu de informações sobre trans-
genia GMO-Compass, 64 variedades transgênicas de algodão -
resistente a insetos - são cultivadas em larga escala no país, ocu-
pando 3,7 milhões de hectares ou aproximadamente 70% da área
total de algodão do país, evitando o uso de 650 mil toneladas de
pesticidas. Até recentemente a China vinha resistindo em comer-
cializar sementes GM de alimentos, como arroz, milho e soja, po-
rém esse princípio tem mudado na medida em que as lideranças
chinesas têm aceitado cada vez mais que o avanço deste tipo de
tecnologia será fundamental para o país lidar com a necessidade
de alimentar tamanha população. Já no final de novembro de
2009, a China aprovou sua primeira variedade de arroz Bt (resis-
tente a insetos), desenvolvido localmente, porém a produção
com fins comerciais ainda demanda autorizações extra. Estima-
se que a produção em larga escala se iniciará em dois ou três anos,
de acordo com o Comité de Biossegurança do Ministério da Agri-
cultura da China. A China é o maior produtor de arroz do mundo,
com 60 milhões de toneladas, e consome quase tudo localmente.
Tamanha demanda vem se traduzindo cada vez mais em preo-
cupação com a oferta de alimentos face aos enormes desafios da
degradação dos solos, da escassez de água, da falta de áreas aptas
para as lavouras e do aumento populacional.

Da avaliação acima, torna-se evidente que é preciso ter mais

A agricultura brasileira depende do progresso tecnológico,
cujo desenvolvimento depende de regras claras.

clareza institucional quanto
à questão da biotecnologia.
Em todo o mundo avança a
legislação relativa a plantas e
animais geneticamente mo-
dificados e é preciso dar um
alinhamento de médio e lon-
go prazo às empresas ligadas
a pesquisa e desenvolvimen-
to de genética vegetal e ani-
mal. A agricultura brasileira
depende e seguirá depen-
dendo do progresso tecnoló-
gico e não é possível existir
desenvolvimento tecnológi-
co em um ambiente de insta-
bilidade de regras.

Assim, julgamos de vital
importância que:

1. É preciso criar regras
claras para o desenvolvi-
mento, uso e multiplicação
dos diferentes produtos e
processos da biotecnolo-
gia. A falta de clareza das
regras vem desestimulan-
do o investimento privado,
comprometendo seria-
mente o surgimento de no-
vas tecnologias.

2. É preciso resgatar o pa-
pel central da CTNbio. As

decisões acerca de biotecnologia devem ser tomadas por espe-
cialistas, pois são necessários diversos estudos científicos que
exigem conhecimento específico e profundo no que diz respei-
to aos processos e produtos da biotecnologia. Seriedade e agi-
lidade são os elementos-chave para que novas tecnologias per-
mitam o contínuo desenvolvimento da agricultura brasileira.

3. É preciso ampliar os investimentos em pesquisa públi-
ca no País.

4. É fundamental integrar na forma de redes de trabalho os
sistemas federais e estaduais de pesquisa.

5. É preciso estimular e fortalecer os centros estaduais de
pesquisa (a Embrapa não consegue sozinha atender toda a de-
manda e complexidade da agropecuária brasileira).

6. A rede de desenvolvimento tecnológico deve envolver as
universidades de ciências agrárias e biológicas. Há um enorme
potencial de pesquisa subaproveitado nas universidades. É pre-
ciso estimular nas universidades públicas o desenvolvimento
de novas tecnologias em conjunto com o setor privado.

7. É preciso assegurar proteção jurídica e policial aos centros
de pesquisa do País (sejam eles públicos ou privados).

8. É preciso melhorar o sistema brasileiro de patentes, dando
mais agilidade ao mesmo.

9. E fundamental garantir o respeito ao direito de proprie-
dade sobre a patente, reprimindo o uso indevido dos diferen-
tes produtos e processos (pirateamento).

Text Box
Fonte: Digesto Econômico, São Paulo, ano 65, n. 457, p. 20-41, abr. 2010.




