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P ara refrescar a me-
mória, no mês pas-
sado discuti o pa-
pel do Brasil como
fornecedor para
um mundo seden-

to por produtos agropecuários.
SegundoasprojeçõesdaOrgani-
zação Mundial para Agricultura
e Alimentos (FAO), até 2030 o
mundo precisará, para atender à
demanda, produzir mais 34% de
carne bovina, 47% de carne suí-
na, 55% de carne de frango, 59%
de açúcar, 19% de arroz, 29% de
milho e 49% de soja, em relação
ao que produz hoje. Assumindo
que o Brasil continuará ganhan-
do participação de mercado co-
mo fornecedor, nosso cresci-
mentoseráde49%nacarnebovi-
na, 48% na carne suína, 77% na
carne de frango, 65% no açúcar,
16% no arroz, 83% no milho e
98% na soja, comparando a pro-
dução de hoje com a projetada
para 2030.

As exportações brasileiras,
portanto, continuarão crescen-
do. Até 2030 o Brasil deverá ex-
portar mais 81% de carne bovi-
na, 56% de carne suína, 122% de
carne de frango, 66% de açúcar,
15% de arroz, 108% de milho e
140% de soja, em relação ao que
exporta hoje. Com exceção do
arroz, em todos os produtos o
crescimentodasexportaçõesse-
rá maior do que a produção, ou
seja, a inserção do agro brasilei-
ro no mundo vai-se intensificar.

As exportações desses produ-
tos somaram US$ 38,5 bilhões
em 2009, cerca de 50% da pauta
exportadora do agro. A preços
constantes de 2009, a receita de
exportação com esses produtos
chegará, em 2030, à casa dos
US$ 65 bilhões (mais do que o

dobro de hoje). Em 2030, portan-
to, o Brasil deverá ser do tama-
nhodosEUAnomercadointerna-
cional de produtos do agro. Todo
esse crescimento de exporta-
ções,éprecisoquesediga,ocorre-
rá sem canibalizar o mercado do-
méstico brasileiro.

Esses números comprovam
duas coisas: que o aumento da in-
serção internacional do agro bra-
sileiro é um caminho sem volta e
que o agro continuará sendo um
dos setores mais dinâmicos da
economia brasileira.

Isso é bom ou ruim para o Bra-
sil? Depende do ponto de vista.
No meu e, como deveria ser no da
maioria dos brasileiros, é bom.

É bom porque a expansão do
agrotrazdesenvolvimentoregio-
nal para o Brasil. Não existe for-
ma mais rápida de promover a
economialocaldecidades distan-
tesdosgrandescentrosconsumi-

dores do que por meio da produ-
ção agropecuária e florestal. Sem
ignorar os problemas, salta aos
olhos o desenvolvimento de di-
versascidadesque deslancharam
comsuaseconomiasbaseadas no
agro e seus empreendedores.

É bom para o Brasil porque o
agro produtivo utiliza tecnologia
e, assim, demanda insumos e má-
quinasestimulandoocrescimen-
to, ou até mesmo o aparecimen-
to, de novos setores, e muito de-
les são intensivos em capital e
têm alto conteúdo tecnológico.
O agro produtivo, como qual-
quer setor da economia brasilei-
ra, é cada vez mais intensivo em
serviços, gerando empregos indi-
retos a atraindo mão de obra.

O produto do agro precisa ser
comercializado (no Brasil ou no

mercado internacio-
nal) e industrializado
no Brasil. É bom para o
País, então, porque
atrai investimentos de
brasileiros e estrangei-
ros que veem oportuni-
dades de remunerar
seu capital e, assim, in-
vestem em frigoríficos,
fábricas de ração, estru-
turas de armazenagem,
indústrias de processa-
mento, infraestrutura
de transporte, etc.

É bom porque gera
empregos diretos de
qualidade.Oagrocerta-
mente não é o setor
maisdinâmicoemgera-
ção de empregos dire-
tos, mas é um dos que,
na margem, gera cada
vez mais empregos de
qualidade. E, para o
bem do País, o nível de
formalidade no agro
vem crescendo, com-

provando que os novos postos de
trabalho criados são muito me-
lhores do que os do passado.

É bom porque o agro transfere
renda ao consumidor urbano.
Com ganhos de produtividade
acima da média de muitos seto-
res industriais, os custos do agro
caem em termos reais, liberando
renda para as pessoas gastarem
comoutrosprodutos.Ébomtam-
bém porque, produzindo sempre
mais do que a demanda domésti-
ca, o agro garante ao consumidor
brasileiro que ele vai comprar um
produto com preço mais barato
do que os consumidores dos paí-
ses importadores.

É bom porque o agro do futuro
já é melhor do que o do presente.
O agro extrativista está em deca-
dência, o agro produtivo está em
crescimento. Não só porque os
compromissos do agro com as
questões ambientais e sociais se-
rão cada vez maiores, mas por-
queproduzirbemeeficientemen-
tedeixoudeserumaquestãoindi-
vidual de cada produtor que quer
ganhardinheiro,epassouaserso-
lução para aumentar a produção
nummundo ainda faminto ecom
escassez de recursos naturais.

É bom para o Brasil porque é
bomparaomundo.Vamosimagi-
narqueocrescimentodaexporta-
ção brasileira de 2009 a 2030 seja
metade do mencionado no início
do artigo. Assumindo que a de-
manda mundial se mantém, o au-
mento nos preços mundiais seria
de 27% na carne bovina, 30% na
carne de frango, 57% no açúcar,
8% no milho e 31% na soja. Será
queaeconomiamundialaguenta-
ria tamanho aumento de preços
nos produtos do agro? O consu-
midor brasileiro, obviamente,
não passaria incólume por esse
aumento. A participação do Bra-
sil no mercado internacional já é
suficientementegrandeparacau-
sar enormes impactos nos pre-
ços, caso o País não consiga ex-
pandiraproduçãodeacordocom
a demanda mundial.

A única forma possível de frear
o crescimento do agro é frear a
demanda mundial por produtos
agroindustriais. Pelo menos até
2030, a menos que a FAO esteja
errada, essa não parece ser uma
opção aceitável.

Precisamos pensar em como
nos conduziremos neste longo
caminho até 2030, maximizando
os benefícios da expansão para a
sociedade, e não só para quem
produz,eminimizandoosimpac-
tos no meio ambiente. Explorar
as vantagens comparativas do
agrobrasileiroéumacondiçãopa-
ra o desenvolvimento sustentá-
vel do Brasil, e não uma condena-
ção, como dizem alguns. Legisla-
ção inteligente e novas tecnolo-
gias certamente fazem parte da
solução.
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S ão coincidentes
duas tentativas, em
instâncias judiciais
diferentes, de ocul-
tar a atuação de 76
espiões da Agência

Brasileira de Inteligência (Abin)
que passaram por cima da lei e da
hierarquia funcional na Opera-
ção Satiagraha, na qual a Polícia
Federal (PF) se propôs a investi-
gar acusações contra o gestor de
fundos Daniel Dantas e outros.

O primeiro movimento desse
balé de sombras ocorre no âmbi-
to da Justiça Federal paulista.
Combase em telefonemas grava-
dos pelos citados agentes da
Abin requisitados pelo delegado
Protógenes Queiroz, o titular da
7.ª Vara Federal Criminal, Ali
Mazloum,produziuprovas daile-
galidade da atuação desses “ara-
pongas” no inquérito na Polícia
Federal. Tais provas incriminam
Luiz Roberto Demarco, criador
da “lojinha virtual” do PT usada
para arrecadação de fundos da
campanhade Lulapara presiden-
te em 1998. Conterrâneo e amigo
de longa data de Luiz Gushiken,
coordenador daquela campa-
nha, Demarco tinha sido demiti-
do de uma diretoria da empresa
gerida por Dantas, passando, em
seguida,avender serviços aosad-
versários do gestor do Opportu-
nity, entre eles a Telecom Italia.

A consulta dos textos que re-
produzem alguns dos telefone-
mas gravados permitiu ao juiz
provar intensa comunicação en-
tre Demarco, Protógenes, jorna-
listas e os dirigentes da Abin Pau-
lo Lacerda e Paulo Fortunato.
Mas habeas corpus impetrado
por esses réus retirou da 7.ª Vara
todo o acervo de informações
produzido deforma ilegal por es-
sa associação entre a PF e a Abin
e o redistribuiu para o juiz Toru
Yamamoto, da 3.ª Vara. Isso foi
conseguido com ajuda do Minis-
tério Público Federal, que tam-
bém se empenha em não divul-
gar as informações sobre o que
tanto conversaram pelo telefone
o delegado federal, os chefões da
agência de “inteligência” e De-
marco, que, de acordo com o re-
pórter Raimundo Rodrigues Pe-
reira, no livro O Escândalo Daniel
Dantas: Duas Investigações
(2010),teriarecebido US$7,5 mi-
lhões do sócio americano – o Citi
–hostil ao ex-patrão,além de vul-
tosa remuneração de outro só-
cio hostil, a Telecom Italia, para
agenciar a Polícia Federal.

Em novembro, Mazloum proi-
biu Protógenes, deputado fede-
ral graças às sobras de votos do
palhaço Tiririca, de exercer car-
gos públicos e eletivos, alegando
que ele teria recorrido a métodos
nocivos ao Estado Democrático
de Direito na investigação. E acu-

sou o réu de se haver aproveitado
da notoriedade conseguida mer-
cê da Operação Satiagraha para
se eleger. Reza sua sentença: “O
objetivo eleiçoeiro do acusado
Protógenes éindubitável, caben-
do assinalar que nos quatro apa-
relhos celulares apreendidos em
seu poder, por ordem deste Juí-
zo, verificaram-se nas agendas
das respectivas memórias diver-
sos contatos de políticos, parti-
dos e jornalistas, circunstâncias
que evidenciam seu intento mi-
diático e político”.

O desembargador fluminense
Adilson Vieira Macabu usou o
mesmo argumento no voto que
deuna5.ª Turmado Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), na condi-
ção de relator do julgamento de
habeascorpus impetradoporDa-
niel Dantas contra a forma como
a PF conduziu as investigações
na Operação Satiagraha, da qual

o gestor de fundos foi o principal
réu. A partir do pressuposto ge-
nérico de que o inquérito que
deu origem à ação contém vícios
que “contaminam” todo o pro-
cesso, o voto do relator também
associa o espetáculo produzido
pelo delegado com sua posterior
campanha eleitoral e sua atua-
ção ostensiva como assessor in-
formaldacandidata petistaàPre-
sidência Dilma Rousseff nos de-
bates contra o tucano José Serra
na campanha de 2010.

Macabu deixou claro, em seu
voto, que não se trata de tornar
impune mais um caso rumoroso,
devezqueassuspeitas decorrup-
ção e lavagem de dinheiro apura-
das pela PF continuam e deverão
sersempre passíveisdeinvestiga-
ção. Convém fazer tal observa-
ção para que não paire
no ar nenhuma suspeita
de parcialidade: não se
trata de esconder um la-
do para proteger o outro
nem vice-versa. O Esta-
doDemocráticodeDirei-
to exige a investigação
justa e imparcial dos fa-
tos dentro do escopo da
lei. Mas também não po-
decompactuar com a fla-
grante ilegalidade de um
inquérito policial feito
com a colaboração irre-
gular da Abin, de cujas
atribuições legais de as-
sessoria à Presidência da
República não consta a
participação de seus
agentes em investiga-
ções que cabem a poli-
ciais federais.

O ministro Napoleão
Nunes Maia Filho acom-
panhou o relator. Mas,
antes de Laurita Vaz e
Jorge Mussi votarem,

Gilson Dipp, que conhece o es-
cândalo há três anos, pediu vista.
Em 2008, Felipe Patury publi-
cou na coluna Holofote, da Veja,
encontro de Dipp com o juiz do
caso, Fausto De Sanctis. Confor-
me o colunista, ao comentar o
conflito com o ex-presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes, De Sanc-
tis “garantiu a Dipp que agiu de
boa-fé, mas admite que pode ter
sido ludibriado pelos policiais
ou pelo Ministério Público na
preparação da operação”.

O Judiciário precisa dar um
basta no uso de operações poli-
ciais como produto a serviço de
interesses privados. Para tanto
devepermitir aaberturadacaixa-
preta da Operação Satiagraha.
Mais do que isso: urge que sejam
reafirmadas as bases do Estado
de Direito garantindo o cumpri-
mento das leis e a independência
dos magistrados, pois, como de-
nunciou o então presidente do
STF, Gilmar Mendes, em carta
ao ex-ministro da Justiça Tarso
Genro, é inaceitável “a tentativa
de estabelecer estrutura de inti-
midação e atemorização, sobre-
tudo por meio de sórdidas acusa-
ções nos meios de comunicação,
com a finalidade de submeter
magistrados aos propósitos de
policiais federais desgarrados
dos princípios que regem as no-
bres funções que lhes são confia-
das”. O citado Ali Mazloum tam-
bémescreveu, em artigo publica-
do nesta página no último dia 9:
“um juiz que julga de acordo
com o noticiário da TV ou anda
afinado com o ‘direito achado
nas ruas’ não passa de um tartu-
fo togado”. Ou seja: cabe-lhe a
missão nobre e irrecusável de
ser sempre um serviçal vigilante
e incorruptível da lei e combater
quaisquer formas de injustiça.

JORNALISTA, É ESCRITOR E EDITO-

RIALISTA DO ‘JORNAL DA TARDE’

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Inserção internacional do
agro – caminho sem volta
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Gilberto Kassab

A caixa-preta da
Operação Satiagraha

VALE
Nos braços do Estado

O governo federal (Dilma Rous-
seff), juntamente com os sindica-
listas dos fundos de pensão atre-
lados a empresas estatais que
têm 49% das ações da Vale, não
se contentou em “tomar” conta
da Petrobrás e vê-la passar a de-
ver alguns bilhões para os bancos
públicos. Querem agora tirar Ro-
ger Agnelli, que se tem saído tão
bem na presidência da Vale, para
nomear e acomodar mais boqui-
nhas e afundar essa prestigiosa
empresa do Brasil, transforman-
do-a em cabide de empregos de
pelegos de toda estirpe. Quem de-
fenderá os minoritários acionis-
tas da empresa? Será que não
veem isso? E os acionistas estran-
geiros, concordam com isso? Eu
não concordo!
TANIA TAVARES
taniatma@hotmail.com
São Paulo

Aí tem

A quem interessa a saída do sr.
Agnelli da presidência da Vale?
Basta examinar o histórico da em-
presa desde o início da sua ges-
tão para que qualquer leigo perce-
ba o quanto ela se tornou eficien-
te e valorizada. Está difícil enten-
der isso. Pode crer, aí tem.
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

Lástima

É lastimável como o governo não
percebe a alta capacidade geren-
cial da atual presidência da Vale.
A empresa cresceu no meio de gi-
gantes seus concorrentes, com
muita criatividade e ousadia. Só
o governo não vê isso. Tanto es-
ses concorrentes quanto os clien-
tes da Vale certamente ficarão
muito agradecidos se Roger Ag-

nelli e demais diretores forem
substituídos. Resta saber se os
fundos de pensão, com elevados
rendimentos derivados de suas
participações na Vale, concor-
dam em reduzir os seus lucros.
MINORU TAKAHASHI
minorutakahashi@hotmail.com
Maringá (PR)

Vale Rio Duto?

Essas contínuas investidas do go-
verno contra a Vale fazem parte
de uma tentativa de transformar
a Vale (do) Rio Doce em Vale Rio
Duto? Convém ficarmos atentos.
ALEXANDRU SOLOMON
alex101243@gmail.com
São Paulo

TRAGÉDIA NO JAPÃO
Reflexos na economia

O terremoto e o tsunami que aba-
laram o Japão podem produzir in-

flação em escala mundial. Quase
todas as reservas cambiais japo-
nesas estão concentradas em le-
tras do Tesouro norte-america-
no, e o país vai ter de se desfazer
desses valores a fim de pagar as
despesas astronômicas resultan-
tes da tragédia. Haverá falta de
produtos sobreposta às deman-
das chinesas e indianas. Esse de-
sastre vai acarretar um caos e o
realinhamento de preços de ma-
térias-primas no mercado inter-
nacional de commodities. O Bra-
sil poderá até se beneficiar com o
desastre, mas não se vai poder li-
vrar da alta de preço de produtos
importados. Um reestudo global
para os economistas.
KOJI FUJITA
São Paulo

Energia nuclear

Mais de 1/3 do consumo energéti-
co do mundo depende do petró-
leo e do gás natural, e a tragédia

nuclear japonesa mostra que ain-
da por muito tempo haverá, ou
até crescerá, o consumo dessas
duas fontes de energia. O Brasil é
privilegiado: conta com enormes
recursos hídricos para a geração
de energia elétrica; com o adven-
to do pré-sal terá suas necessida-
des de petróleo satisfeitas; e com
território imenso e clima favorá-
vel pode ampliar a geração de
energia da biomassa, retirando
dos vegetais um gigantesco volu-
me energético. Além disso, existe
a possibilidade de geração eólica,
uma boa alternativa de geração
de energia limpa. Será que nosso
país precisa realmente de energia
nuclear? Não seria mais seguro
investir em energia eólica e na
biomassa? Estaria o Brasil em
condições de enfrentar um pro-
blema como o do Japão? E pen-
sar que ainda nem conseguimos
explicar os nossos apagões...
ODAIR PICCIOLLI
pedraseartes@suednet.com.br
Extrema (MG)

Imprevisível

É importante que nossos gover-
nantes tenham em mente os ris-
cos da utilização da energia nu-
clear. Dois anos atrás tivemos
uma série de deslizamentos em
Angra dos Reis que praticamente
isolou essa cidade e suas usinas
nucleares. Além disso, apesar de
não termos riscos de tsunamis e
terremotos, nosso maior risco é
o regulatório, que, assim como a
natureza, é imprevisível.
ROBERTO SARAIVA ROMERA
robertosaraivabr@gmail.com
São Bernardo do Campo

DEFESA CIVIL
BR-277

Louve-se a iniciativa da presiden-
te Dilma Rousseff de acionar o
Exército para instalar pontes me-
tálicas em substituição emergen-
cial às pontes destruídas na rodo-
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SINAIS PARTICULARES

Explorar as vantagens
que temos é condição
para o desenvolvimento
sustentável do Brasil

Público tem direito de
saber o que faziam 76
agentes da Abin numa
investigação policial

LEO MARTINS
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