
“O crime organizado
está ficando cada
vez mais ousado”

“Novocódigomanteráa
agriculturasustentável”

AS FRASES

Fernando Henrique Cunha
Sócio de FHCunha Advogados

Mark Cowan
Sócio de Patton Boggs

Kátia Abreu, senadora e presidente da Confederação Nacional
da Agricultura e Pecuária do Brasil, ao garantir que o novo Código
Florestal deve ser votado pelo Senado em outubro. A senadora
acredita que o documento será modificado pelos senadores e,
por isso, voltará a ser analisado pelos deputados, antes seguir
para sanção presidencial. Ela assegurou, ontem na Fiesp, que
o novo Código dará segurança jurídica aos produtores rurais.

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), sobre o assassinato da juíza Patrícia Acioli, em
Niterói, fato que considerou extremamente grave. Mendes
ainda pediu ações do governo para combater ameaças contra magistrados. “Nós
temos juízes amedrontados em toda parte do globo. Não queremos isso no Brasil”,
disse. “Quando se mata um juiz porque ele está exercendo sua função, é preciso
ficar preocupado”, declarou, depois de participar de um seminário em São Paulo.

O melhor caminho para a
expansão internacional
Cada vez mais empresas estão expandindo suas atividades internacional-
mente, em busca de negócios lucrativos. Com as brasileiras não poderia ser
diferente. Embora a perspectiva de aumento de receita de mercados estran-
geiros seja tentadora, as empresas com essa preocupação devem reconhe-
cer que a expansão requer planejamento acurado e execução impecável.

Muitas empresas brasileiras tendem a ir para o exterior sem uma orienta-
ção sobre a cultura do outro país, apoiando-se em sua própria base de conhe-
cimento, pensando erroneamente que o que funciona aqui, funcionará lá.
Assim sendo é comum que um representante local seja enviado ao país alvo
sem as orientações de um guia estrangeiro. A contratação de um expatriado
como seu consultor local deixa as empresas brasileiras mais confortáveis,
mas raramente capazes de chegar a uma profundidade de conhecimento do
mercado ou das relações necessárias.

A melhor estratégia é ter um parceiro ou consultor para auxiliar no acú-
mulo de informações sobre o mercado alvo e para determinar a real viabilida-
de de vender seus produtos ou serviços naquele país. Muitas empresas fa-
lham ao não analisar por completo os mercados locais, pois não sabem nada
sobre a concorrência, por exemplo.

Outro fator frequentemente subestimado em diversos mercados, incluin-
do os Estados Unidos, é o papel — tanto positivo quanto negativo — que o
governo desempenha. Quer por meio de regulamentos ou de políticas, o go-
verno pode ter um papel decisivo e favorecer o sucesso ou o fracasso de um
empreendimento. Ao escolher o parceiro ou consultor é essencial ter con-
fiança em sua habilidade, tanto de compreender este fator, quanto de asses-
sorar a empresa em como melhor lidar com o governo.

Com dados importantes provenientes de um estudo de viabilidade e/ou de
um consultor, será mais fácil construir o plano de expansão internacional. Esses
recursos podem ajudar a determinar como estruturar a presença e o posiciona-
mento da empresa no novo mercado, quais parceiros locais são mais apropriados
para a empresa, como engajar-se ou não em relações de distribuição, quem con-
tratar para sua representação ou gerência local, quais regras governamentais po-
dem impactar positivamente ou negativamente os negócios da empresa e com-
preender as múltiplas normas de locais que são diferentes das normas no Brasil.

Além disso, é crucial desenvolver uma rede local de relacionamentos.
Quando uma empresa entra em um novo mercado, ela normalmente não
tem uma rede estabelecida e nem associações na indústria, comércio ou dis-
tribuidores. Com a assistência especializada de um consultor experiente, as
empresas brasileiras podem desenvolver e cultivar essa rede, que pode pro-
ver recursos a serem utilizados quando confrontada por um dilema ou pro-
blemas inesperados com um contrato ou escândalos nesse país.

Como os riscos e desafios associados a esse esforço variam de país para país, a
estratégia de melhor custo-efetividade é ter seu próprio consultor internacional
já a partir do momento em que a empresa começa a considerar as oportunidades
de expansão internacional. Tais consultores podem ajudar, inclusive, a avaliar as
oportunidades que esta apresenta, com benefícios maiores do que os apresenta-
dos por um parceiro que não conhece a cultura de origem da empresa brasileira
ou de uma equipe interna de internacionalização que pode não estar familiariza-
da com os diversos mercados que a empresa tem potencial para explorar. ■

O Plano Brasil Sem Miséria, recém-lançado pela presidente Dilma Rousseff,
inclui uma política específica para o desenvolvimento da agropecuária, espe-
cialmente dos pequenos agricultores ainda não incorporados aos sistemas
de produção tecnificados. No entanto, já apregoava José Graziano Silva an-
tes mesmo de assumir a FAO: “Combater a fome requer recursos e não ape-
nas palavras bem intencionadas. Hoje, existe um consenso de que é necessá-
rio voltar a investir no setor agrícola dos países em desenvolvimento” (Defe-
sa Vegetal: http://migre.me/5h8AE).

A agropecuária, sem dúvida, constitui uma das principais forças inova-
doras do crescimento do país. Os últimos governos, finalmente, passaram
a reconhecer a relevância dessa contribuição e a eficiência com que o setor
incorpora ganhos nos indicadores do desenvolvimento sustentado. Entre
eles, citem-se: a alavancagem das exportações e do saldo na balança co-
mercial; a robustez agregada ao Produto Interno Bruto, que avançou da 10ª
posição, em 2003, para a 7ª maior economia mundial, em 2010; no campo
social, vem se constituindo uma âncora de fixação de trabalhadores no
meio rural a partir do rumo em direção às cidades antes rurais; segundo a
Embrapa, entre 1970 e 2010, o preço real dos alimentos caiu pela metade —
as colheitas mais fartas só têm sido possíveis graças à revolução tecnológi-
ca iniciada no campo; o dinamismo tanto dos elos “antes da porteira” (pes-
quisa e extensão do conhecimento ao campo), “dentro” (a adoção, cada
vez mais, de tecnologias pelo agricultor) e “fora da porteira” (agroindús-
trias encostam suas fábricas ao lado das fazendas) provocam desdobramen-
tos geradores de melhorias socioeconômicas regionais.

Se certos rincões ainda guardam marcas rudes da pobreza devido à inefi-
ciência de aparelhos básicos do Estado é notável como a modernização da
agropecuária vem alterando este traço secular. Segundo Odacir Klein, presi-
dente da União Brasileira do Biodiesel, Ubrabio, hoje, 20% da produção de
biodiesel no país é proveniente da agricultura familiar; 90% referem-se ao
cultivo de soja oriunda dos pequenos produtores. Eis a ponte que liga, no
campo, duas vertentes de perfil de agricultores — e derruba a falácia de um
anacrônico ideário do “homem campesino”.

Competitivo, hoje o pequeno agricultor deixa o cultivo de subsistência e se
torna, com renda pactuada garantida, um fornecedor integrado de grãos, base
da ração da agroindústria de carnes, a maior do mundo, e de oleaginosas. Ou
participa, com sua produção própria, de um agricluster, arranjo local liderado
geralmente por cooperativa, que abre os mercados, inclusive internacionais.

À luz de tais evidências, a distensão dos embates mais duros em torno do no-
vo Código Florestal é uma tendência necessária. A conclusão é de que práticas
que ainda perduram, como o corte ilegal de matas nativas, não podem ser debi-
tadas à absoluta maioria dos agricultores que trabalha responsavelmente. Que
prevaleça, portanto, o respeito tanto ao meio ambiente quanto à agricultura.

No ano de 2000, havia 37,9 milhões de hectares plantados. Em 2010, esse
número subiu para 48,9, o que representa um aumento de 26%. Na mesma
década, as toneladas produzidas partiram de 100 para 149 milhões, um acrés-
cimo de 49%. Sustentabilidade na prática. Refletida diretamente nos alimen-
tos em maior quantidade e qualidade nas mesas dos brasileiros e do mundo. ■

Muitas empresas brasileiras falham ao não analisar
por completo o mercado estrangeiro, pois não
sabem nada sobre a concorrência, por exemplo

A força da agricultura e a
luta inadiável contra a fome
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Competitivo, hoje o pequeno agricultor deixa
o cultivo de subsistência e se torna, com renda
pactuada garantida, um fornecedor integrado
de grãos, base da ração da agroindústria de carnes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 55.
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