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Renovaçãode
pomaresemSP

OgovernodeSãoPaulo lança
nodia 3demarço oprograma
de financiamento da renova-
çãode pomares citrícolas para
pequenosemédios produto-
res. Segundoosecretário da
Agricultura, AntônioDuarte
Nogueira Júnior, serãodestina-
dos inicialmenteR$6milhões
para financiar produtores com
rendaanual de atéR$ 185mil
e áreamáximade 10hectares.

Asaulasdirigidasa
muitasfaculdades
EmEconomia e Gestão dos
Negócios Agroalimentares
(446 págs., R$ 65,90), edita-
do pela Thomson Pioneira
(www.thomsonlearning.com.
br), estão os principais funda-
mentos do tema. A organiza-
ção é deDecio Zylbersztajn &
Marcos FavaNeves. O livro é
dirigido às faculdades deAgro-
nomia, Veterinária, Economia
eAdministração.
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VISÃO–UniversitáriosdosEUAdizemser tratadoscomo ‘inferiores’ pelagrandemídia

Pesquisa realizada nos EUAmostra que apenas
6% do público jovem está interessado em notícias

CITROS

Para analistas, entrada de investidores nas bolsas pode ter elevado preços artificialmente

Ana Conceição

A forte entrada do dinheiro
dos fundos de investimento
nos últimos dois anos nas bol-
sas que negociam produtos
agrícolasdeunovo impulsoaos
preços da soja, milho e açúcar,
entre outros. Mas, passada a
euforia inicial, analistas come-
çamaavaliaros impactosnega-
tivosque tal situaçãopodepro-
vocar nosmercados.
Emsegmentoscomoodaso-
ja, um dos principais itens da
pauta de exportação do Brasil,
os preços internacionais não
refletemoquesepassanomer-
cado, o que pode, em tese, pro-
vocar alterações importantes
naproduçãoenoconsumo.An-
dré Pessôa, analista da Agro-
Consult, especializada em
agronegócio, diz que, conside-
randoaquantidadedesojadis-
ponível nomercadomundial, a
cotaçãoatual doprodutodeve-
ria estar mais baixa.
Na principal Bolsa onde o
grão é negociado, a deChicago,
o preço está em cerca deUS$ 6
porbushel,ouUS$220atonela-
da, quando valores entre US$
165,3 e US$ 183,70 seriammais
realistas, diz. “Os fundos cria-
ramumaonda suficientemente
forteapontodeomercadoigno-
rar os fundamentos”, afirma.
Com preços mais altos, os
produtores poderiam ser esti-
muladosaplantarmaissojanos
EstadosUnidosenaArgentina,
primeiroeterceiromaiorespro-
dutores domundo. Nos EUA, a
preocupação é coerente nesta
época, já que os agricultores se

preparampara definir as áreas
de plantio da chamada safra de
primavera e têm como opções
soja,milho, trigo e algodão.
NoBrasil,segundomaiorpro-
dutor, o câmbio atual inibiria
um aumento da área plantada,
mas ainda assim o País seria
prejudicado com o excesso na
ofertamundial. “Oqueomundo
menos precisa agora é de mais
soja. Os estoques nos Estados
Unidos estão entre os maiores
da história”, diz André Pessôa.
Michael McDougall, vice-
presidente sênior da Fimat

USA,emNovaYork,temames-
ma opinião: “O grande fluxo de
dinheiro para os mercados de
commoditiesenviaumsinal fal-
so, que pode provocar aumen-
to na oferta e queda no consu-
mo.”No caso do açúcar, embo-
ra os fundamentos sejam mui-
to positivos (há uma forte de-
mandaporálcool, oquereduzi-
ria a oferta de açúcar produzi-
do a partir da cana), os preços
estão tão altos que podem tra-
zerantigosprodutoresdevolta
ao mercado. A cotação do pro-
duto registra aumento demais

de 100% nos últimos 12 meses
na Bolsa de Nova York.
Osanalistasconcordamcom
a influênciados fundosnomer-
cado, mas se dividem quanto a
chamar o atual cenário de bo-
lhaespeculativa. “Abolhaexis-
te, o problema é saber quando
ela vai estourar”, afirma Pes-
sôa. “Os fundamentosvão falar
mais alto em algum momento.
O estouro vai acontecer quan-
do os fatos forem tão negativos
que será impossível ignorá-los,
oquevai gerarmedonos inves-
tidores.” Mas isso pode demo-

rar. “A análise do momento
équeháumcenáriode incer-
tezamuito forte”, diz.
Jack Scoville, vice-presi-
dente do Price Futures
Group,deChicago,pensadi-
ferente. “Há uma tendência
de preços em alta de longo
prazo”, afirma. E explica: a
demanda por produtos co-
mo os grãos é forte e deve
continuarassim, puxadape-
laeconomiaaquecidadepaí-
ses como Índia e China.
Independentemente do
mal que possa causar no fu-
turo, o dinheiro dos fundos
tem sido bem-vindo no pre-
sente.Emborareconheçaos
aspectos negativos a médio
e longo prazos, McDougall,
da Fimat, ressalta que, ago-
ra, os fundosestãoajudando
a injetar dinheiro na econo-
miamundial.
No caso da agricultura,
houvecertaproteçãodaren-
da do produtor, quando não
umaumento substancial em
alguns segmentos. Nos
EUA o aumento dos preços
domilho, fomentadopela in-
dústria de álcool e pelos fun-
dos, fezarendadosproduto-
res de milho aumentar em
US$ 6 bilhões em 2005, se-
gundo a Associação dos Fa-
bricantes de Combustíveis
Renováveis (RFA).
André Pessôa reconhece
que, apesar de o principal
problemadoprodutorbrasi-
leiro hoje ser o câmbio, não
fosse essa distorção os pro-
dutores estariam em condi-
çãomuito pior. ●
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Conquistar consumidores de
notícia jovens é um dos maio-
res desafios da mídia atual-
mente. Estudo após estudo, os
dados mostram que os jovens
americanos (adolescentesena
casa dos 20 e poucos anos) es-
tão ignorando os noticiários
em números alarmantes. Se-
gundo uma pesquisa de 2005
da Kaiser Family Foundation,
os jovens passam 6 horas e 21
minutos por dia usando a mí-
dia – e, desse tempo, 3 horas e
51 minutos são dedicados à
TV.Mas apenas 6% dos entre-
vistados disseram que assis-
tem ao noticiário.
Várias outras sondagens
mostram que os jovens, embo-
ra entremna internet com fre-
qüência, não a usam para ob-
ter notícias. E a leitura de jor-
nais entre os jovens tem caído
continuamentedesde 1972, as-
sim como a audiência de noti-
ciáriosderedesdeTVea leitu-
ra de revistas. A chamada
grande mídia tem respondido
com várias iniciativas.

PRESENÇA ONLINE
Os jornais metropolitanos
vêmaumentandosignificativa-
mentesuapresençaonline, co-
mo uma forma de chegar mais
perto dos jovens. Os noticiá-
rios das redes e emissoras lo-

cais de televisão também res-
pondem. O World News Toni-
ght, da rede ABC, lançou uma
transmissão vespertina via in-
ternet com a âncora Elizabeth
Vargas. O âncora da NBC
BrianWilliamstemumblogso-
bre o processo de seleção de
notícias. A CBS News lançou
um serviço, Assignment Ame-
rica, no qual os espectadores
escolhem uma de três idéias
de reportagempara que o cor-
respondente SteveHartman a
realize. Várias emissoras dis-
ponibilizam vídeos de notícias

na internet e algumas ofere-
cem conteúdo pago que pode
ser baixado em celulares.
Outras abordagensmais ra-
dicais são testadas com omes-
mo intuito – atrair a atenção
dos jovens. A Gannett, maior
rede de jornais dos Estados
Unidos, publica tablóides diri-
gidos aos jovens emumadúzia
de mercados do país. A agên-
ciadenotíciasAssociatedPress
lançou o “asap”, um pacote de
reportagens impressas e do-
wnloads de áudio dirigido ao
públicode18a34anos.Atéago-
ra, diz o editor do asap, Ted

Anthony, 235 jornais assina-
ram o serviço.
“Éumarespostadiretaàten-
tativa do setor dos jornais de
atrairessepúblico”,afirmaAn-
thony. “Buscamosumamanei-
ra de levar os jovens de volta
ao jornal ou fazê-los visitar pe-
la primeira vez o website do
jornal. Textos e fotos, que
eramomodopadrãode secon-
tar histórias, deixaram de ser
necessariamente o melhor.”

INFERIORES
Tudo isso está funcionando?
Bem, quando duas dúzias de
universitários foram entrevis-
tados para esta reportagem,
muitos disseramsentir-se tra-
tados como inferiores pela
grande mídia. “Para mim, é
mais interessante entrar em
fóruns (na internet) e veroque
outras pessoas estão dizendo
sobre os eventos atuais do que
ouvir durante dois minutos
um noticiário que não é muito
informativo”, diz Taylor
Wang, estudantede23anosda
Universidade da Califórnia
emDavis.
Avi Ehrlich, estudante de
jornalismo na Universidade
Estadual da Califórnia em Sa-
cramento, foi mais direto:
“Conseguimos exatamente o
que queremos, quando quere-
mos, em vez de deixar que al-
guém decida quais são nossas
necessidades.” Mas a mídia
não está pronta para desistir

dos jovens. Ela continua a se
debater com os motivos pelos
quais uma geração (alguns di-
zem duas) simplesmente não
está “consumindo” notícias.
A frustração, no entanto,
aparece. “Eles não dão a míni-
ma”, diz Michael Rosenblum,
produtor de TV e professor da
Universidade de Nova York,
que em agosto ajudou a lançar
o Current, canal a cabo digital
promovidoporAlGoreedirigi-
doaos jovens. “Elessãotãodes-
conectados das notícias que
não existe base intelectual na
qual se apoiar. Tenho 350 alu-
nos na Universidade de Nova
York, umaboa escola. Eles são
inteligentes.Mas não têm sen-
so histórico ou do que é notí-

cia. Há uma desconexão entre
as realidades de suas vidas e o
que as notícias apresentam.”
Kevin Krim, diretor do blog
Livejournal,dizquea fragmen-
tação das fontes de informa-
ção dificulta aindamais a con-
quistados jovens. “Essesgaro-
tos são hiperconectados, com
cinco janelas de mensagens
instantâneas abertas ao mes-
mo tempo no computador, a
TV ligada, um vídeo baixando
no laptop e o livro da lição de
casa aberto”, afirma Krim.
“Como competir com isso?”
Outro obstáculo, diz Jim
Morris, produtor-executivo
do Channel One (noticiário
transmitido para escolas no
país todo), é que os jovens não

aprenderamadistinguir entre
produtos noticiosos sérios e
blogs de opinião, ou mesmo si-
tes de fofocas. “A difícil tarefa
da grande mídia é fazer com
que as notícias sejam relevan-
tes para eles”, afirmaMorris.
A convergência de “siste-
mas de distribuição de infor-
mação”, dizem Morris e ou-
tros, pode ser a solução. “Os
jovens estão menos interessa-
dos na ‘notícia’, mas conti-
nuam extremamente interes-
sados na informação”, diz
Ellin O’Leary, diretora-execu-
tivadaYouthRadio,emBerke-
ley. “Eles crescem em meio a
umatremendarevoluçãoda in-
formação. Estão misturando
mídias e formatos.” ●
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AGannet já publica
tablóides dirigidos a
esse público emuma
dúzia demercados
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2006. Economia. B20.




