
Agronegócio
Produtores das tecnologias de informação elaboram complexas tarefas para competir

no mercado brasileiro. Especialista diz que País pode traçar um rumo próprio

penas 20% do agronegócio
brasileiro aplica em todas as etapas de
produção as ferramentas chamadas
genericamente de Tecnologia da
Informação (TI). Com isso, apesar
de todo o show de modernidade
que as feiras do setor exibem,
existem gargalos que impedem
um crescimento maior. Nesse
porcentual estão, e não é por acaso,
os setores exportadores, constituindo
segmentos maduros, que operam
como cadeia produtiva em todas as
frentes de atuação.

O problema nasce, cresce e se
agiganta da porteira para dentro.
Se o Brasil não encontrar um modo
de acelerar o passo de maneira
sustentável na direção do
amadurecimento das cadeias do
agronegócio como um todo, a China
pode ser o aviso mais claro do que
pode ocorrer, seja no embargo
tecnopolítico seja na ocupação de
fatias do mercado mundial em
condições mais vantajosas, como
aliás já vem ocorrendo.

Por Lucas Echimenco

"O Brasil tem cerca de 20 mil
fazendas com algum tipo de
informatização, e mais de 70 mil em
condições de adotar a tecnologia",
aponta o secretário-técnico do
Fundo Setorial de Agronegócios,
Paulo Cruvinel. Para ele, há
condições de um aumento do uso
de TI no setor. Este ano, Cruvinel
participa da montagem de um grupo
de trabalho voltado exclusivamente
para o estudo e desenvolvimento
da Tecnologia de Informação no
campo, um mercado que pode
atingir 50 milhões de dólares.

De olho nesse potencial novo
cliente, as grandes empresas de
tecnologia brasileiras querem ajudar
no desenvolvimento do setor. O que
seria uma mão na roda para um País
que quer se posicionar mundialmente
como um fornecedor de produtos de
alto valor agregado e ao mesmo

tempo carrega o peso de ser o celeiro
do mundo nas costas.

Um dos segmentos do
agribusiness que mostra como é
possível juntar as duas vertentes
de comércio internacional é o
sucroalcooleiro. A cadeia produtiva
da cana-de-açúcar é um dos exemplos
de segmento 100% pronto para a TI.
Introduzida no Brasil em meados do
século 16, a cultura já foi a imagem
da mais perigosa atitude
conservadora, do braço escravo que
alimentava o engenho aos senhores
das terras e seu coronelismo político.

A mentalidade altamente
reativa do mundo agrícola formou-se
entre esses dois marcos e até hoje
mantém seus hábitos de pé em
certos lugares. Mas a necessidade de
evoluir para o comércio globalizado
impulsionou estratégias de
modernização de máquinas e
ganhos de competitividade.

Mas o ritmo dessa mudança é
sempre lento e, com base nele, muitos
executivos fornecedores de TI



precisa de TI para
acompanhar

crescimento
opinam que o Brasil deverá levar pelo
menos uma década para que o
agronegócio como um todo ingresse
nos tempos da produção agrícola
modelo just-in-time. Mas eles
alertam: em termos de comércio
mundial, uma década é muito tempo
e o Brasil não pode se dar ao luxo
de perdê-lo.

Fruto de parcerias diversas que
agrupam até fundos de investimentos,
essas empresas lutam por conhecer
bem cada segmento de mercado e
construir estratégias de abordagem.
Levam na bagagem o enorme
aprendizado obtido no fornecimento
ao mundo corporativo alimentado
pela indústria.

O problema é que para atender o
mercado brasileiro, as empresas
produtoras de tecnologia de
informação precisam ir além da
mera concorrência, algo inerente e
necessário ao negócio e ao País, e
descobrir modos de tornar visível
ao produtor o quanto ele poderia
ganhar ou, no pior caso, quanto ele
deixaria de perder. "As contas hoje
são mais complexas", diz Flávio
Bolieiro, diretor da unidade
brasileira da Microstrategy

Segundo ele, as novas
ferramentas de TI podem representar
um investimento da ordem de
500 mil reais. "Isso ainda é visto
como algo muito caro. Mas o dado

mais importante é que esse valor
quer dizer deixar de perder cerca
de quatro milhões de reais ou mais".
Ou seja, já se deveria ter ingressado
no tempo em que se discutiria
como implantar ferramentas e não
apenas quanto custam. Nos planos da
Microstrategy, até 2005 espera-se um
crescimento de até 10% anualmente.
Hoje, o faturamento é de 17 milhões
de reais, com pouco mais de 10%
vindo do agronegócio.

A adoção de ferramentas
avançadas é um meio de fechar as
porteiras, uma necessidade real até
por uma outra razão, bem prosaica:
"O segmento agrícola no Brasil
apresenta um grau muito alto de
deserção, isto é, a variação para baixo
daquilo que se esperava produzir e
vender", reforça Bolieiro.

Por trás dos números, os
produtores de TIs apostam na
tendência de que tais ferramentas
poderão ser algo tão natural no
mundo agrícola quanto o arado já foi
no campo. Será a base sobre a qual a
agricultura dos novos tempos terá
funções de peso, produzir alimentos e
energia em bases ambientalmente
limpas e renováveis.

"Computador na fazenda não é
sinal de modernidade, muito menos
de produtividade garantida", alerta
Zieg Schuenke, diretor de marketing
da IFS .Com
isso, ele chama a atenção para a

enorme diversidade encontrada no
campo. "Nós tanto temos o produtor
que já experimentou práticas de
gestão e está pronto para as novas
ferramentas, quanto aquele que tem
milhares de hectares, controla água,
solo, insumos básicos e somente quer
saber de ganhos visíveis".

O problema é que as perdas
invisíveis podem ser bem maiores, e
mais danosas, diz Herton Götz,
também diretor da IFS. "Nós
tratamos a terra como um elemento
de um processo, como uma fábrica e
isso envolve em primeiro lugar
planejamento". Com isso, o produtor
passa a saber tudo do que precisa e,
claro, passa a controlar melhor para
onde os insumos, e até a própria
produção, estão indo.

Götz dá um exemplo. Numa
das usinas atendidas pela IFS
existe um indicador de desempenho
voltado unicamente para as perdas
havidas entre o caminhão e a usina.
O desperdício com a cana que
cai da caçamba em movimento vira
dados que vão do palm top ao
software de gestão.

Os dados são gerenciados como
valor estratégico, mas o valor das
perdas foi tão maior que o esperado
que justificou todo o investimento
feito no controle. Não é a toa, lembra
o executivo, que hoje no setor
sucroalcooleiro se encontram
máquinas de 600 mil dólares.
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Também na ponta mais simples há
mudanças. "Hoje, o salário de um
motorista que trabalha no canavial é
1.600 reais por mês".

Nas contas da Microsiga, o Brasil
vai acabar tomando uma direção
voltada para a qualidade, sobretudo
por causa das crescentes demandas,
internas e externas, por qualidade.
Segundo Marcos Saqueto, diretor de
marketing, haverá uma reação em
cadeia. "Órgãos governamentais vão
exigir mais, o mercado consumidor
também, e também as cadeias
produtivas vão pressionar,
sobretudo com a crescente
tendência de se realizar a
rastreabilidade da produção".

De acordo com o professor Paulo
Villela, da Universidade Federal de

grande oportunidade hoje da TI no
agronegócio está ligada à
rastreabilidade de animais bovinos.
"O business é esse. Até 2007, todo o
rebanho bovino brasileiro (170
millhões de cabeças) deverá estar
rastreado por exigência legal. Hoje já
não se pode exportar carne sem que
ela esteja rastreada", alerta.

Os números da Microsiga
são sinais dos ventos que estão
chegando. Ao final do primeiro
semestre deste ano, a empresa revisou
para cima as expectativas de
crescimento, pulando de 25% para
40%, algo em torno de 145 milhões
de reais, de acordo com o presidente
da empresa, Laércio Consentino.

Um diferencial da Microsiga,
lembra Saqueto, é o know-how
conseguido nos 21 anos de atuação
em vários segmentos de atividade em
diversos países. A Microsiga tem
50 unidades de produção localizadas
na Argentina, no Chile, México e
Paraguai, entre outros. "Sem dúvida,
esse relacionamento com o mercado
corporativo alimenta os produtos que
desenvolvemos para o agronegócio".

Também a Logocenter
espera

40% de crescimento para este ano. A
empresa tem como acionistas
membros das maiores instituições de
investimento, como Bovespa, Besc,
Fusesc, Previsc e BNDESPARS.
Segundo Álvaro Junckes, a
Logocenter foi uma das pioneiras a
atender o setor
sucroalcooleiro. "Nosso primeiro
cliente em agronegócio surgiu em
1997, a Usina Nardini. Mas o grande
movimento começou em 2001 com o
crescimento do setor a partir de novos
fatores, como a maior demanda da
Europa, a nova relação dólar-real, até
então o que havia era investimento do
tipo reativo, o de substituir uma
máquina por outra".

Junckes alerta que mesmo num
segmento maduro, como o
sucroalcooleiro, no qual existem mais
de 300 usinas, apenas 35% estão
altamente informatizadas. "São
precisamente aquelas administradas
segundo princípios mais antigos a que
menos incorporam a realidade das
TIs. Creio que ainda levaremos uns
cinco anos para que todas estejam no
maior nível". A Logocenter faturou
45 milhões de reais no ano passado.

Brasil precisa de um
caminho próprio

Para quem viveu nos Estados
Unidos justamente quando naquele
país se vivia o boom da internet e o
ápice de informatização no campo,
para o professor Paulo Villela, da
Universidade Federal de Juiz de Fora,
o fenômeno do crescimento do

agronegócio brasileiro não é
novidade. Villela cita, como exemplo,
a dimensão do universo
informatizado norte-americano para
advogar a tese de que o Brasil não
pode sair simplesmente correndo
atrás. "Nos Estados Unidos há 150
milhões de servidores conectados à
internet, é mais do que todo o resto
do mundo junto, o segundo colocado
é o Japão, com 13 milhões".

O professor lembra que, segundo
um levantamento oficial, em 2003 os
Estados Unidos alcançaram a marca
de 48% das fazendas com acesso à
internet. Em 1997 eram apenas 13%.
"Considerando apenas os fazendeiros
com faturamento superior a cem mil
dólares, 68% usavam computador e
72% tinham acesso à internet".

Esses números, analisa Villela,
falam da realidade em todas as suas
dimensões, até de TI, por ser esta
uma espécie de tecnologia
embarcada. Também indica
por que só computador na fazenda
não quer dizer modernidade.
"Provavelmente, a única chance
de nós, brasileiros, disputarmos
uma fatia respeitável do bolo da
nova economia é deixarmos de
correr atrás do trem. Precisaremos
escolher alguns objetivos e trabalhar
fortemente na direção deles, fazendo
com que sejam fatores de formação
de uma especialização brasileira".
Nessa atuação, pensa o especialista,
devem estar tanto os órgãos
públicos, como Embrapa, os oficiais
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, aJuiz de Fora

(governo federal) e os produtores.


