
Os desafios do agronegócio 
 
 21 de Março de 2005 - Série de estudos do Panorama Setorial analisa o setor. Para 
mostrar as oportunidades e os desafios do agronegócio brasileiro, o Panorama Setorial 
vem publicando uma série de estudos que analisam o desempenho e as perspectivas 
de diversas cadeias da agroindústria. Dada a sua importância estratégica, detalhou 
ainda o papel da logística nos segmentos e os avanços da biotecnologia nos plantios.  
 
Nos últimos meses, foram lançados os estudos "O Mercado da Soja", "Farelo e Óleo de 
Soja", "As Processadoras de Soja", "O Mercado do Milho", "Milho: O Mercado Externo" 
e mais recentemente "A Retomada do Algodão", trabalho que analisa a expansão dessa 
cultura, alavancada pelas exportações de têxteis.  
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Alternativas para a nova matriz energética 
 
 21 de Março de 2005 - O óleo de soja, o milho e o algodão são matérias-primas 
alternativas para a chamada agricultura energética. Os grãos e a fibra podem ser 
utilizados para a fabricação de biodiesel como fonte de combustível renovável e para 
combater a escassez de energia no futuro.  
 
O biodiesel, visto como um produto que pode abrandar a poluição nas grandes cidades 
do mundo, também tende a diminuir a dependência do Brasil na importação de óleo 
diesel. Além disso, o País pode colaborar para a redução da emissão de gases que 
provocam o "efeito estufa". Tal medida atende ao Protocolo de Quioto, acordo 
internacional para o controle de gases poluentes na atmosfera entrou em vigor em 
fevereiro de 2005.  
 
De acordo com o protocolo, os países desenvolvidos precisam reduzir a emissão de 
gases no período de 2008 a 2012 em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis 



registrados em 1990. O documento complementa a convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre a mudança do clima no planeta, assinada na Eco-92, 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro 
em 1992. O documento foi aberto para assinaturas em 1997, em Quioto, no Japão, 
durante a 3 Conferência das Partes da Convenção.  
 
Em dezembro de 2004, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel, com a meta de misturar 2% de óleo vegetal ao diesel do petróleo. A 
expectativa é de economizar, nos primeiros três anos, US$ 160 milhões anuais com o 
volume de 800 milhões de litros. Os números devem subir para US$ 400 milhões e 2 
bilhões de litros, quando a mistura passar a 5% de óleo vegetal.  
 
Leia mais 
 
Gargalos ameaçam a competitividade 
  
21 de Março de 2005 - O agronegócio brasileiro encontra nos sistemas de transporte, 
de armazenagem e de terminais portuários uma das principais barreiras para o seu 
desenvolvimento. Com o gargalo na logística, a exuberante safra agrícola nacional 
perde vantagem na comercialização.  
 
Estradas precárias, ferrovias defasadas, embarcações insuficientes, rios navegáveis 
pouco explorados e armazéns com capacidade restrita são alguns dos problemas que 
podem provocar um estrangulamento na evolução da cadeia produtiva de cereais, 
leguminosas e oleaginosas no Brasil.  
 
Concentrado em rodovias, com 60% de participação, o escoamento da safra agrícola 
enfrenta todas as dificuldades das estradas que cortam o País. Para chegar aos 
terminais portuários, o transporte dos produtos agrícolas chega a percorrer mais de mil 
quilômetros em rodovias em más condições.  
 
O investimento das concessionárias, entre 1996 e 2003, foi de R$ 6,31 bilhões. 
Contudo, o montante não foi o suficiente para alavancar a modalidade de transporte. 
Existem trechos não concluídos, além da estrutura das estradas de ferro não 
comportar trens velozes.  
 
Multas diárias  
 
Além de provocar perdas de prêmios nos carregamentos marítimos, o atraso nos 
embarques em navios incorre em elevadas multas diárias ao exportador brasileiro. A 
partir de fevereiro de cada ano, as estradas que se avizinham às plataformas 
marítimas ficam, em geral, congestionadas com caminhões carregados de 
mercadorias. É o período em que começa o envio aos terminais portuários das 
commodities, inicialmente pela soja e seguida pelo milho, pelo algodão, entre outros.  
 
Para reverter a situação, antes de o escoamento de cereais, grãos e oleaginosas, entre 
outros produtos, entrar em colapso, o governo federal vem estudando alternativas. 
Entre elas estão as Parcerias Público-Privadas (PPP), cuja lei que a criou foi sancionada 
em dezembro de 2004. A medida criará condições para a iniciativa privada investir na 
recuperação e na construção de estradas, rodovias, portos, aeroportos e centrais 
elétricas. Em novembro do mesmo ano, o governo chinês sinalizou a intenção de 
investir US$ 5 bilhões no setor de infra-estrutura no Brasil.  
 



Escoamento pelo Pacífico  
 
A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) também apresentou, no primeiro semestre 
de 2004, um projeto ao governo federal. Inclui orçamento de US$ 10 bilhões para a 
abertura, exploração, produção e industrialização do centro-oeste brasileiro e 
escoamento comercial pelo Oceano Pacífico. Da soma, US$ 1,8 bilhão destina-se para 
infra-estrutura, insumos, máquinas e equipamentos para transformação agrícola. De 
acordo com o estudo, os investimentos elevariam de 71,3 milhões de toneladas, em 
2002, para 152,6 milhões de toneladas a produção de milho e soja em 2010.  
 
Leia mais 
 
Algodão, milho e soja são mais representativos 
  
21 de Março de 2005 - Três culturas que se destacam na agricultura nacional são a 
soja, o milho e o algodão. Respondem pelo crescimento de novas fronteiras de 
produção no Brasil e pelo avanço do País no mercado internacional de commodities 
agrícolas. Embora fatores conjunturais tenham freado a ascedente evolução dos grãos 
e da fibra, esses produtos ainda contabilizam volumes muito superiores aos registrados 
uma década atrás, como mostram os Estudos Especiais do Panorama Setorial (veja o 
box abaixo).  
 
Soja  
 
O acentuado crescimento da cultura da soja é um dos principais exemplos dos 
resultados positivos alcançados pelo agronegócio nacional em anos recentes. As 
lavouras com a oleaginosa foram precursoras na exploração de novas áreas agrícolas 
pelo Brasil, levaram progresso a pequenos municípios, tornaram-se o motor da 
economia de várias regiões e um dos maiores responsáveis pela expansão da receita 
cambial do País.  
 
De um volume de pouco mais de 300 mil toneladas, no início dos anos 60, a produção 
de soja aumentou para o patamar dos 50 milhões de toneladas nos últimos anos. A 
expectativa para a safra 2004/05 é de as plantações com a oleaginosa resultarem em 
uma colheita de mais de 57 milhões de toneladas. Mesmo com as condições adversas 
do mercado, a alta liquidez da commodity faz dela uma das melhores opções de 
plantio, com uma remuneração mais garantida aos agricultores.  
 
Parte da expansão do plantio ocorre em terras até então ocupadas por outras 
atividades. "Entre 1970 e 1980, houve substituição de culturas em 98% da área", 
segundo a Embrapa Soja.  
 
Milho  
 
Segundo produto agrícola mais cultivado no País, o milho esteve, por vários anos, na 
liderança da produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas, só desbancado, 
no final da década de 90, pela acelerada expansão da soja. O mercado do cereal tem 
passado, nos últimos anos, por importantes transformações, sobretudo a partir da 
safra 2000/01, quando o setor reverteu seu histórico de importador e foi em busca de 
divisas no mercado externo.  
 
O principal destino da produção brasileira de milho é o mercado interno, mas as 
exportações vêm sendo estimuladas recentemente. Com o crescimento dos 



embarques, a perspectiva é de aumentar a liquidez do produto agrícola, de os preços 
internos atrelarem-se às cotações internacionais, e de avanço da prática da 
comercialização do milho no mercado futuro. Com maior participação no mercado 
internacional, cria-se uma nova relação entre produtor e indústria, como a realização 
de vendas antecipadas pelas tradings companies, entre outros mecanismos já 
difundidos no setor da soja.  
 
Algodão  
 
Da produção de algodão, a pluma retirada do caroço é o produto que tem mais 
importância econômica nesse segmento. Tem seu consumo voltado principalmente 
para a indústria têxtil nacional e, com perspectivas de dobrar em uma década, é 
também exportada para vários países do mundo.  
 
O farelo algodão começa a ganhar mais espaço no mercado internacional com o temor 
da "vaca louca". No Brasil, o caroço é destinado às empresas de esmagamento para a 
produção de óleo, de farelo e de línter-fibra que sobra no caroço após a retirada da 
pluma. O Brasil industrializa aproximadamente 150 mil toneladas de óleo de algodão, 
com faturamento estimado em US$ 67 milhões. O segmento de farelo de algodão 
movimenta cerca de US$ 42 milhões por ano e o de línter, US$ 14 milhões.  
 
Leia mais 
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