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V entos favoráveis na econo-
mia americana sinalizam
que temposmelhores estão
paravir.Odesempregocaiu

para 9%, o consumo interno aumen-
taumpouco,oriscodedeflaçãodimi-
nui.Alguns jáadmitemqueoPIBdos
EstadosUnidospode crescer até 4%,
senãomais,seocenárioatualseman-
tiver no primeiro semestre. Será
bom para a economia mundial pois
os EUA representam quase 25% do
PIBglobal. Senãocrescerem,omun-
donãocresce.Continuará sendosal-
vo pelos emergentes, que já dão si-
naisdeteremchegadoao limite.Chi-

na e Índia, ainda crescem, mas o Brasil
se vê forçado a desacelerar. Ou seja, os
paísesdesenvolvidos, que representam
quase 59% do PIB mundial, precisam
voltaracrescerdeformasustentávelpa-
ra que a recessão seja definitivamente
superada. Não se pode contar ainda es-
te ano comaUnião Europeia. A Alema-
nhavoltouacrescer,massesustentano
forte aumento das exportações para
seus parceiros regionais.

Bernanke estava certo? Pelo menos
até agora, sim.Diante dos últimos indi-
cadoresamericanos,volta-seacriticara
política monetária expansionista do

presidente do Fed, Ben Bernanke. Ele
desvalorizaodólar,pressionaospreços
das commodities, estimula as exporta-
ções, mas prejudica os outros. Bernan-
ke defendeu sua política no Congresso
decríticas dos republicanos edeoutros
países, como o Brasil. A economia está
se reanimando, disse ele,mas vai conti-
nuar precisando de estímulos. Juro em
0%einjeçãodedólares,diretaouindire-
ta,mesmoporqueainflaçãoestácontro-
lada. A única pressão é o petróleo. O
desemprego recuou,mas éomaiordes-
de 1930 e o mercado imobiliário conti-
nuaretraído.Mesmocommaisexporta-
ções, a balança comercial tem um défi-

citdeUS$643bilhõeseacontascorren-
tes deUS$ 460 bilhões.

Denovo as commodities.Mesmo nes-
tecenáriomaisamenonosEUA,persis-
te o clamor contra o aumento dos pre-
ços das commodities. Só em janeiro
mais 3,4%. A França e a Alemanha que-
rem que os países do G-20 aprovem o
controledecotaçõesesugeremaforma-
ção de estoques internacionais de ali-
mentos. Só que esses estoques já exis-
tem.Mais ainda, apesar dos problemas
climáticos,assafrasmundiaisdevemsu-
peraradoanopassado.Podemserrecor-
de. Não é apenas o aumento do consu-
moquepressionaospreços,masasope-
rações financeiras nomercado de com-
modities. Há outro fato que poucos co-
mentam. É a alta do petróleo, com o
barril beirandoUS$ 100.

Brasil, nada a reclamar. Aqui, não te-
mos nada a temer ou reclamar.OBrasil
produz não só commodities agrícolas e
mineraisdeferroealumínio,maspetró-
leotambém.Éoúnicoquetempossibili-
dade quase ilimitada para crescer. Em
poucosanosestará extraindo2milhões
deb/ddas reservasquedevempassarde
50 bilhões de barris.

Outro fatomarcante, ao contrário
dos EUA, Europa e Japão, o Brasil
tem um mercado interno vigoroso
queaabsorvegrandepartedaprodu-
çãonacional.Nãodependetantodos
outros para continuar crescendo.

O desafio de Bernanke. Em seu de-
poimento no Congresso, afirmou
que é injusto atribuir o excesso de
demanda ao mercados emergentes.
“Esses países estão tirando milhões
de pessoas da pobreza que passaram
a se alimentar melhor.” Esse recado
nãoéparaoBrasilquejáestá fazendo
tudo isso sem tentar conter o consu-
modealimentosqueproduz.Enfren-
ta, istosim,aagressivapolíticadaex-
portação chinesa, com a qual não sa-
be ainda como lidar. Para o Brasil, o
importante é que EUA e China, seus
maiores parceiros comerciais, conti-
nuem crescendo e importando.
A equipe econômica e do BC po-

dem enfrentar e resolver o resto.
Semotimismo excarcerado,– a colu-
nanãoéotimistaérealistaesebaseia
nos fundamentodaeconomia–esta-
mos indo bem, senhores,muito bem
neste desafio. E há espaço para me-
lhorar aindamais.Muitomesmo.

Infraestrutura é desafio para
garantir competitividade
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Demandamundial
vai ampliar vendas
de carne e grãos
Fatia do Brasil crescerá 7 pontos porcentuais até 2020, enquanto
participação nomercado de óleo e farelo de soja deverá cair 3 pontos

Brasilaceitaosdesafios

19,5%
é a previsão da fatia do Brasil no
mercado internacional de farelo
de soja até 2020; hoje é de 22%

18%
é o porcentual para o óleo de soja
até 2020; hoje é de 21%

Renée Pereira

A forte demanda mundial por
alimentos vai turbinar a posi-
ção brasileira no mercado in-
ternacional na próxima déca-
da. A previsão é que a partici-
paçãodoPaísnasexportações
mundiais de grãos e carnes
cresça, pelo menos, 7 pontos
porcentuaisaté2020.Emcon-
trapartida, a fatia de alguns
produtos demaior valor agre-
gado, comoo farelo de soja e o
óleodesoja, sofreráumaredu-
ção no período, em torno de 3
pontos porcentuais.

As exportações desses produ-
tos continuarão a crescer, mas
em ritmomenor que o dos con-
correntes,afirmaocoordenador
de planejamento estratégico do
Ministério da Agricultura, José
Gasques. Estudo preliminar do
governomostra que, no caso do
farelo de soja, a participação do
Brasil nomercado internacional
vai encolher de 22% para 19,5%
até 2020; e a de óleo de soja, de
21% para 18%.
“Vamos perder participação

nessemercadoporcausadacon-
corrênciadepaísescomoArgen-
tina e EstadosUnidos”, diz Gas-

ques. Na avaliação dos produto-
res, essa redução decorre de
uma série de fatores.Umdeles é
que todos os países querem im-
portargrãosparabeneficiareme
agregaremvalor ao produto. As-
simgerammais investimentos e
empregos.
Do outro lado, há a necessida-

de de uma política pública que
incentive a exportação, como a
reduçãodeimpostos,afirmaose-
cretário-geraldaAssociaçãoBra-
sileira das Indústrias de Óleos
Vegetais(Abiove),FábioTriguei-
rinho. Ele explica que a exporta-
ção do grão é isenta de ICMS.

Mas, no caso do farelo e do óleo,
se o produto for industrializado
em Estado diferente do local de
produção, há tributação no des-
locamento.“Nossodesejoéven-
der mais farelo e óleo ao exte-
rior. Para isso, o País tem de eli-
minaresseviésantiexportador.”
DeacordocomdadosdaAbio-

ve, entre 2000 e 2010, o volume
deexportaçãode fareloeóleode
soja cresceu 50%, enquanto ode
sojaemgrãotevesaltotrêsvezes
maior, de 153%. Esse ritmo deve
continuar nos próximos anos.
Até 2020, o Ministério da Agri-
cultura projeta que a participa-
çãodasojaemgrãosnomercado
mundial suba de 30%para 37%.

Carnes. O destaque, no entan-
to,ficarácomoavançodasexpor-
tações de carne, diz Gasques.
Até o fim da década, a fatia de
mercadoda carnede frangobra-
sileira saltaráde42%para48%;e
a de carne bovina, de 25% para
32%.Nessecaso,omaioraumen-
to deverá ocorrer também em
frangoinnatura,queémaisbara-
taqueaindustrializada,comple-
ta o coordenador do Ministério
da Agricultura. Detalhe: o preço
médio da carne in natura é de
US$ 1,673 a tonelada e a indus-
trializada, US$ 2,755 a tonelada.
ParaGasques,emboraaexpec-

tativa de crescimento da expor-

tação dos produtos demaior va-
lor agregadosejamenorqueade
matéria-prima, o Brasil terá ga-
nhossignificativosnoagronegó-
cio. Um deles é a diversificação
dos produtos vendidos. “Antes
era só café, açúcar e soja. Agora
temos o avanço das carnes, su-
cos, leite,milho e frutas.”No fu-
turo, a lista de mercados lidera-
dos pelo Brasil pode incluir pro-
dutos como algodão, celulose,
frango e etanol.
O líder global para o segmen-

to de agronegócio da consulto-
ria Accenture, Eduardo Barros,
estáconvictoqueoPaís temple-
nacondiçãoparaconquistarno-
vos mercados no exterior. Ele
lembra que nos últimos oito
anos a participação do Brasil no
mercado internacional quase
dobrou para 7% de toda produ-
ção disponível.

“Esse número continuará em
alta,especialmenteporqueapre-
visão é que a produção nacional
cresçaalgoemtornode40%nos
próximos dez anos, enquanto
nos Estados Unidos o avanço fi-
cará entre 10% e 15%.” Parte do
aumento da produção ficará no
mercado interno, cujo consumo
também apresentará forte cres-
cimento, por causa da melhora
da renda da população.

Marketing e acordos. Barros
pondera, entretanto, que o go-
vernobrasileiro precisa reforçar
omarketingdeseusprodutosno
exterior, a exemplo do que fez a
Colômbia como café. Na avalia-
ção dele, isso faz uma grande di-
ferença e facilita o aumento das
exportaçõesdenovosprodutos.
A superintendente técnica da

ConfederaçãoNacional da Agri-
cultura (CNA), Rosemeire Cris-
tina dos Santos, adiciona outro
ingrediente necessário à expan-
sãoda participação brasileira no
mercadoglobal: os acordos bila-
terais com outros países e blo-
cos econômicos para reduzir ou
eliminar tarifas de importação.
Paraela, a liderançadoPaísno

agronegóciodependemuitodes-
sas negociações, especialmente
com a União Europeia. “Esse é
ummercado extremamente im-
portante para o Brasil.”

Com apenas 7% da área dedica-
da à lavoura, o Brasil é o produ-
tor com maior potencial de su-
prir a demanda mundial por ali-
mentos nas próximas décadas.
Para isso, entretanto, alguns de-

safios precisam ser superados.
Além da questão tributária e
cambial, as deficiências na in-
fraestrutura são apontadas co-
moumdos fatores que neutrali-
zam as vantagens naturais do

País.
Quase 60% da produção agrí-

cola é transportada, das fazen-
dasatéosportos,porcaminhões
queenfrentammilharesdequilô-
metros(km)deestradasesbura-
cadas e,muitas vezes, semasfal-
to. Hoje apenas 10% da rede ro-
doviáriadoPaíséasfaltada.Afer-
roviatemapenas28mildeexten-
são e não chega até grandes po-

losprodutores, comoéocasodo
MatoGrosso.Nosportos,osiste-
ma é caro e deficiente. A carga
ficahoras–eatédias–aguardan-
do armazenada nos caminhões
para serem embarcadas nos na-
vios. A falta de armazéns é outra
carência do País. Calcula-se que
o déficit de armazenagem de
grãossejade43milhõesde tone-
ladas.

“Temosdemelhoraroscustos
Brasilpara investirmaiseexpor-
tar mais”, avalia o presidente da
Sociedade Rural Brasileira
(SRB), Cesário Ramalho da Sil-
va. Segundo ele, não faltam pro-
blemasparareduziracompetiti-
vidade do agronegócio. “Temos
100númerosdedificuldades,co-
mo burocracia, contestações
ideológicas, insegurança jurídi-

ca, questões ambientais, etc.”
Agrandepreocupaçãoéqueas

novas fronteiras agrícolas ainda
não têm infraestrutura adequa-
da para escoar a produção, a
exemplo do Piauí e do Oeste da
Bahia.Ogovernocontacomtrês
ferrovias–aNorteSul,Transnor-
destina e Oeste Leste – para re-
solver os problemas de falta de
transporte. /R.P.

Plantação
de soja emGoiás: venda
do grão deve crescer no
mercado global
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