
ma das missões da arte do 
marketing é o de exatamente 
estudar e antever as forças 
mercadológicas e competi

tivas. O Brasil vive hoje uma gi
gantesca crise na suinocultura, e 
na mesma órbita de preocupações 
com o frango. Sei que daremos a 
volta por cima, como nossa his
tória já provou que sabemos dar. 
É nas horas difíceis que forjamos 
o caráter. Mas, sabemos também 
que nesses momentos olímpicos, 
a seleção natural é extremamente 
cruel para grande parte dos agen
tes envolvidos. 

Quando estudamos marketing 
no agronegócio, o fundamento 
essencial é tomar consciência que 
fora de uma "orquestração" da ca
deia produtiva - desde a pesquisa, 
passando pelos insumos, tecnologia 
de produção, produção nas granjas, 
processamento, distribuição, varejo 
e comunicação com o consumidor 
final - não existe saída saudável. Ao 
deixarmos isso solto, sem a busca 
da coordenação, e que os elos se 
protejam entre si, a corrente arre
bentará, cedo ou tarde, exatamente 
no elo mais fraco. E, na história, o 

primeiro elo fraco a quebrar são os 
produtores rurais. 

Portanto, neste momento, onde 
para comprar a mesma quantida
de de milho de um ano o avicultor 
precisa de mais 11% do valor do 
frango vivo, e para adquirir farelo 
de soja chega a necessitar de mais 
da metade do mesmo valor do fran
go vivo comparado ao ano anterior, 
enquanto os preços na ponta do a 
receber caem, a situação da poro
roca é grave, e poucos conseguirão 
surfar nesse conflito de interesses 
com sucesso, sem organização, re
visão de procedimentos, custos e 
com ações mais firmes na busca da 
escala, na luta para não perdermos 
os mercados internacionais adquiri
dos, onde somos o primeiro expor
tador mundial. Também incansável 
deve ser a luta das liderenças seto
riais na diminuição dos custos ab
surdos brasileiros, na velha novela 
da infraestrutura e dos impostos 
gordos, onde reduções de 5% no 
ICMS de São Paulo, como o conce
dido para a avicultura, é mais uma 
morfina nas dores, do que uma so
lução das causas. 

Em qualquer planejamento de 

marketing do ramo, a oferta e os 
preços das matérias-primas essen
ciais, como soja e milho, é fator 
"sine qua non". Produzir frango e 
porco longe do suprimento da comi
da, com a infraestrutura que temos 
no Brasil, significa colocar em risco 
milhares de pequenos agricultores, 
vitais para a responsabilidade social 
e a tão proclamada sustentabilidade 
do mundo contemporâneo. Essa 
questão, por envolver aspectos tão 
complexos e de difícil administração 
e conjugação, exige e clama pela tal 
da "política agrícola". 

No nosso setor, essas decisões 
e planejamentos precisam ser re
alizados em médio e longo prazo. 
Precisamos investir em garantias 
ao produtor de grãos, suportando-o 
nas baixas do mercado, e garantias 
aos produtores de aves e suínos, nos 
momentos opostos dos ciclos. Mas, 
principalmente, precisamos ter uma 
meta e uma busca orquestrada de 
qual é o volume de grãos que o País 
precisa ter para poder competir 
no valor agregado das carnes. E, 
ao olharmos essa necessidade de 
abastecimento para a segurança 
alimentar do País, e para atender 
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nossos compromissos de exporta
ção internacionais, advirão os ób
vios recursos para permitir que o 
plano agrícola brasileiro possa vir a 
ser executado. 

A pergunta é: todos sabem dis
so, e por que não fazemos? Infeliz
mente não fazemos pela existência 
de uma lei humana, que se repete 
ao longo de milênios: a lei da insen
satez. Ao trocarmos o longo prazo 
pelo curto, ao permitirmos que 
os egos sejam maiores do que as 
causas as quais eles representam, 
assassinamos a imperdoável cons
ciência de lutar contra o inexorável 
imprevisível. E, isso, sem entrarmos 
aqui no crime dos recursos públicos 
mal geridos ou corrompidos. 

A saída? Em curto prazo? So
mente uma: organização e forte 
diálogo entre os elos das cadeias 
de valor para ajustes e um plano 
de ajuda, renegociando contratos. 
Apertar a curto para vencer em lon

go prazo. Envolver nisso os agentes 
de governo, onde o Ministério da 
Agricultura cria agora um comitê 
das cadeias de valor do agronegócio 
brasileiro, e os líderes setoriais pre
cisam estar unidos falando a mesma 
linguagem e ter uma só voz. Falar 
com a presidenta Dilma, também 
é de bom alvitre, afinal ela é brava, 
fica furiosa com a incompetência e 
pode ajudar no agito do momento. 
E saber vender é uma competência 
fundamental para quem pensa em 
dirigir organizações hoje em dia. 

Em longo prazo? Que as cadeias 
produtivas realizem seus projetos 
em uma filosofia de parcerias, que 
lutem por ampliar suas participa
ções de mercado e que atraiam o 
estado da arte da tecnologia, adian
tando e arrancando dos centros 
científicos o que de mais moderno 
já existe, ligando a ciência na sua 
ponta das últimas descobertas ao 
campo, educando e formando agri

cultores e criadores em altíssima 
velocidade. 

A dignidade é diretamente pro
porcional à capacidade de indignar-
se com a falta de orquestração das 
cadeias, com a ausência de planeja
mentos de longo prazo, e com uma 
óbvia necessidade de termos um 
plano agrícola para dobrar a pro
dução brasileira e, sem esquecer, 
áreas onde somos importadores 
curiosos, como quando compramos 
feijão preto chinês. Nada contra os 
chineses, nossos prestigiosos clien
tes, mas comprar feijão preto da 
china, sem dúvida, é sinal de que 
temos espaços siderais para evoluir, 
e ainda por cima, esse feijão preto 
que cruza imensos oceanos, conse
gue chegar aqui mais barato do que 
o nosso! 

Aos líderes do setor, a respon
sabilidade e a missão. Liderar nas 
horas boas é coordenar. Liderar nas 
horas difíceis é superar. 
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Text Box
Fonte: Feed & Food, Sorocaba, ano 6, n. 64, p. 31-35, ago. 2012. 




