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O modelo brasileiro de
Mais expansão
agricultura de alta escala monetária no mundo
✽
●

✽
●

MARCOS JANK
E ANDRÉ PESSÔA

Brasil tem dificuldadeparareconhecer empreendedores e
modelosempresariais que deram certo. Temos dificuldade
paralistardeznomesdeempresários que foram revolucionáriosno seutempo.Temos ainda
maior dificuldade para valorizararranjosprodutivosquefuncionam bem e podem servir de
modelo para dezenas de países.
Um dos exemplos mais notáveis desse tipo de dificuldade
ocorrenocasodomodelobrasileiro de agricultura tropical que
desenvolvemos nas últimas décadas.Umdospilaresdessemodelo é razoavelmente conhecido – o desenvolvimento de tecnologias adaptadas às condiçõestropicais:novasvariedades
aptas a latitudes mais setentrionais,plantiodireto(queteveextraordinário impacto conservacionista ao eliminar a aração
dossolos),introduçãodasegunda safra no mesmo ano agrícola
semirrigação,integraçãolavoura-pecuária-floresta e outros.
O segundo pilar, bem menos
conhecido, foi a corajosa migração de produtores com aptidão
econhecimentoagrícolaembusca de ganhos de escala para enfrentar as difíceis condições de
produção nos cerrados. Pequenos agricultores do Sul e do Sudeste do País construíram cidades e estradas a milhares de quilômetros de sua terra natal. Inicialmente o desenvolvimento
sedeuemcimadobinômiosojaboi. Como tempo, a valorização
dasterrasincentivouaintensificação e diversificação agrícola,
comocrescimentodaprodução
demilho,arroz,algodão,café,cana-de-açúcar, eucalipto, leite,
suínos e aves. Hoje são mais de
dez atividadesdisputandoo uso
da terra, num dos modelos mais
bem-sucedidos de produção de
alimentos,rações,fibras,celulose e bioenergia do planeta.
Mas a maioria das pessoas
nãosabequeessemodelodedesenvolvimento se baseou em
“ganhos de escala” absolutamente necessários e positivos.
Primeiro, porque o enfrentamentodoscerradosexigemaior
capacidade operacional para lidar com instabilidades climáticas, solos pobres e ácidos, enormediversidadedepragasedoenças,acarretandomaiorescustos
fixos e necessidade de escala.
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Segundo, porque, ao contrário do que ocorreu nos EUA no
começodoséculo passado,a infraestrutura de armazenagem e
transporte não acompanhou a
migração dos produtores brasileiros, obrigando-os a bancar
suas próprias estruturas, o que
também aumenta os custos fixos. A atual safra mostra claramente que a rentabilidade da
agropecuária é dilapidada na
mesma proporção em que aumenta a distância dos portos.
Terceiro, porque a própria
conduçãodaatividadeemcondições tropicais exige conhecimentosaprofundadosdegestão
e governança, o que requer profissionais qualificados e novamente aumenta os custos fixos.
Profissionalização, capacidade
degerirmodelosdealtatecnolo-

Não fossem os riscos
regulatórios e de
logística que vivemos,
seríamos imbatíveis
gia,sofisticadosmecanismosde
gerenciamento de riscos e comercialização, atuação na coordenação de cadeias produtivas
com grande complexidade de
contratos, elevadas exigências
emtermosdegovernança,transparência e sustentabilidade são
hoje elementos essenciais para
o sucesso da agricultura.
Éincomparavelmentemaisdifícil plantar grãos nas condições
dos cerrados de Mato Grosso e
Mapitoba(Maranhão,Piauí,TocantinseBahia)doquenoMeioOestedosEUAounaBaciaParisiense. Já as culturas perenes –
cana, laranja, café e eucalipto –
sãoatividadesqueexigemimensa quantidade de capital e gestão primorosa, sob o risco de
quebra no meio do caminho.
O fato é que nunca esteve tão
claro que a escala de produção é
umelementofundamentalpara
o sucesso da atividade agropecuária em condições tropicais.
Essetemajáeravisívelnodesenvolvimentode culturas perenes
no Estado de São Paulo. Agora
fica cada vez mais claro nos cerrados do Centro-Oeste e do
Nordeste – no algodão, na soja,
no milho e mesmo na pecuária.
Oscustosfixossãodefatoelevados, mas com o aumento da escala o custo médio do produto
finalacabasereduzindo,beneficiando os consumidores.
Grandes produtores compe-

tentesoperamhojecomboarentabilidade, gerando empregos
dealtaqualificaçãoeconseguindo cumprir as exigências ambientais. Aliás, vale frisar que os
custos de cumprimento das legislações ambiental e trabalhista (compliance) no País são altos
e crescentes, forçando escalas
cadavezmaiores.Trata-sededesafios crescentes para a pequena escala enfrentar sem o apoio
do Estado em atividades de baixaagregaçãodevalor,comoécaso das commodities agrícolas.
Não estamos com isso afirmando que a agricultura de baixa escala está inexoravelmente
condenada ao desaparecimento.Elavaicontinuarsobrevivendo nas regiões que contam com
melhores condições de logística e armazenagem, maior acesso a mercados e outros elementos que atenuam os pontos levantados.OsEstadosdoSulsão
umbomexemplo,ondeapequenaagriculturaconseguesobreviver integrada a agroindústrias
processadoras ou por meio de
cooperativas que reduzem os
problemas de comercialização
e de acesso ao crédito.
Tampouco estamos dizendo
que os ganhos de escala sejam
infinitos. Apesar de eles serem
cada vez mais evidentes, a economianosensinaqueempresas
podem entrar em situações de
“deseconomias de escala”. Na
realidade, sabemos muito pouco sobre essa matéria e a questão da definição de “módulos
ótimos”deoperaçãoaindaéum
assunto em aberto, em face das
diferentesrealidadesdestenosso país continental.
Mas não há dúvida de que o
principal vetor de crescimento
daagricultura doPaístem sidoa
combinação de gestão e ganhos
de escala, e que esse modelo cadavezmaisnosdistinguedorestantedomundo,causandoadmiração em países em desenvolvimento e temor nos nossos concorrentesdesenvolvidos.Quem
visitou a Agrishow na semana
passada, em Ribeirão Preto, sabe do que estamos falando. Não
fossem os riscos regulatórios e
de logística que vivemos, seríamosimbatíveis.Nossomaiorinimigo somos nós mesmos!
✽
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mundodánovamente sinais de
desaceleração
econômica. E
os bancos centrais voltaram à
carga. Nada muito diferente do
roteiro-padrão desde a crise de
2008. EUA e China cresceram
menos que o esperado no primeiro trimestre e na Europa a
recessão ainda não terminou.
São sinais de fraqueza, mas que
não alteram significativamente
aprojeçãodecrescimentojámodesto para o mundo. Enquanto
isso, mais estímulos estão sendo despejados nas economias
desenvolvidas, desde a enorme
expansão monetária realizada
pelo Banco Central do Japão
(BoJ) à queda dos juros do BancoCentralEuropeu(BCE),passandopeloadiamentodaretirada da expansão monetária pelo
Federal Reserve (Fed, o banco
centralnorte-americano).Qual
o efeito dessas medidas?
Há lições sendo reaprendidas: os BCs conseguem evitar o
pior–agrandedepressão–,mas
não trazem o crescimento sustentável de volta.
Defato,osindicadoreseconômicos globais mostram fraqueza,apesardosestímulosacumuladosnosúltimosanos.Oproduto interno bruto (PIB) dos EUA
deve ter crescido 2,5% anualizadocomajustesazonalnoprimeirotrimestredesteano,masespera-se crescimento abaixo de 2%
em 2013. Na China, o PIB cresceu 7,7% no primeiro trimestre,
abaixodaprevisãode8%.Nazona do euro, a recessão deve se
estender, com queda esperada
do PIB (-0,7%) em 2013.
Quais as consequências desse persistente crescimento modesto no mundo?
Ocenárioédesafiador.Aseconomiasemergentestêmdecrescer apesar do mundo desenvolvido,enãoporcausadele,como
foi na década passada. Reformas e políticas direcionadas à
eficiência e à produtividade terão impacto relativo maior do
que no passado.
Nesse cenário de desaceleração,algunspreçosdascommodities têm sofrido recentemente,
especialmente os das metálicas,
o que pode afetar algumas economias latino-americanas.
Grandes exportadores de metaistendemaumdéficitumpouco maior na conta corrente e
crescimento econômico menos
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forte, mas devem mantero bom
desempenhoeconômico.Deforma geral, o preço das commoditiescontinuaelevado,oqueainda favorece seus exportadores.
Para estimular as economias
desenvolvidas debate-se usar
maisintensamenteapolíticafiscal (mais gastos e subsídios).
Mas a política fiscal está limitada pelas dívidas elevadas. Empresas e consumidores reduziramassuas,masasdívidaspúblicas aumentaram como consequência. A simples recomendação de mais expansão fiscal como solução esbarra na necessidadedeapresentarumplanofiscal crível de longo prazo. O plano é necessário ao menos para
manter os credores – os que detêm os títulos da dívida pública
– confortáveis para continuaremfinanciandoosgovernosendividados. Quando os credores
perdemaconfiança,oajustefiscal vira imediato e os custos,
mais altos. Nesse caso, ronda o
ambienteoriscodeumareestruturaçãoforçadadadívida(vulgo
calote), com a recessão que segue. A política fiscal tem claros
limites,nãosepodeexpandirdemais, pelo menos sem a compensaçãoclaradecortesnoorçamento críveis no futuro. Não é
coincidência que economias
comdívidasmuitoaltastendem
a ter também crescimento menor ao longo do tempo (o famo-

Quais as consequências?
Em algum momento
bolhas de ativos
podem se formar...
so resultado de Reinhart & Rogoff mantém-se, apesar do “erroda planilha”, como outros estudos também mostram).
Apesar das velhas lições, os
bancoscentraiscontinuamtentando.Naausênciadeumapolítica fiscal quepossa de fato estimular as economias, no curto
prazo sobra pouco mais do que
tentar redobrar a aposta nos estímulos monetários.
Nos EUA, o comunicado da
reunião de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto
(Fomc, na sigla em inglês) do
Fed já mostrou que o afrouxamento quantitativo atual deve
continuar por um bom tempo,
nomínimo,atéoúltimotrimestre deste ano. O BoJ anunciou
em abril novo e bem agressivo
programa de compra de ativos

com o objetivo de estimular a
economia. O programa consiste, principalmente, na compra
de títulos do governo japonês e,
seseguidoàrisca,devequaseduplicaroseubalanço–umprogramamaisagressivo queo dopróprioFed.OBCErespondeuànova fraqueza na atividade com
uma redução da taxa básica para 0,50%, de 0,75% em maio, e
provavelmente acabará expandindo o seu balanço para facilitaroacessoaocréditodepequenas e médias empresas dos paísesperiféricos.Ousimplesmentecortaráataxadejurosquepaganosdepósitosquerecebedos
bancos,atualmenteemzero,paraumvalornegativo,seascondições piorarem. Quem disse que
não existe taxa de juros nominal negativa...?
Qual a consequência para as
economiasemergentesdosestímulos dos bancos centrais nas
economias avançadas?
A manutenção dos estímulos
monetáriosnomundoreforçao
cenário de apreciação do câmbio e queda de juros nas economias emergentes. Mas não de
forma uniforme. Depende também das condições específicas
de cada país. Na América Latina
háexemplosdistintos.NoMéxico, por exemplo, projeta-se
apreciação do câmbio e queda
de juros como consequência do
cenário global, mas também
das reformas em curso. Na Argentina, em contraste, há uma
pressão para forte desvalorização do peso, apesar das condições internacionais, em função
dafortedepreciaçãodessamoedano mercadoparalelo, daqueda de reservas internacionais e
dos controles de preços.
Noprocesso detentativa eerrodosestímulosdosBCscriamse outras dúvidas. Qual o risco
da forte expansão monetária e
de juros tão baixos por tanto
tempo no mundo? O principal
riscoéoefeitocolateraldoremédio monetário. Em algum momento bolhas de ativos podem
formar-se, caso os investidores
esqueçamacrisepassadae,estimulados por juros quase zero,
saiam às compras não de bens
deconsumo, mas deativos mais
arriscados, em busca de retornos mais elevados. Seria a receita para problemas futuros.
✽
ECONOMISTA-CHEFE
E SÓCIO DO ITAÚ UNIBANCO

Fórum dos Leitores
GOVERNO DILMA
Filme de terror

Ao ler o caderno Economia & Negócios de domingo pensei que estava entrando num filme de terror. As notícias e os comentários dos excelentes colunistas
do Estadão não só confirmam
o que já se sabe, como fazem
prognósticos nada róseos sobre
o nosso país. Quem chegar ao
Brasil e só ouvir os discursos e
declarações da presidente e de
seu ministro da Fazenda poderá
pensar que está num país onde
tudo está organizado e funcionando e que a inflação enorme
que nos assola não existe. Mas
ao se informar no mundo real
verá que as políticas adotadas
pelo PT desde que subiu ao poder estão levando o País a um futuro nada fácil. Em seu excelente artigo Mais lenha na fogueira
(B2), Suely Caldas nos lembra o
que disse o experiente Jorge
Gerdau sobre o número de ministérios que são totalmente ine-

ficientes e Celso Ming (Rombo e
consumo) explica o porquê da
nossa fragilidade nas contas comerciais. E economistas de renome e eficientíssimos repetem o
que todos dizem: há que frear os
gastos do governo. Mas como
os gurus de Dilma Rousseff são
os que prognosticaram a ruína
do Plano Real, não há esperança
de fazer os políticos que só pensam em ganhar eleições se dedicarem um pouco a salvar as finanças do Brasil.
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

Tudo sob controle...

Visitando São Paulo, Dilma disse sem ruborizar que o déficit recorde na balança comercial em
2013, de US$ 6 bilhões, é somente uma “oscilação”... E respondendo aos críticos, a presidente,
como se fosse a Alice no País
das Maravilhas, afirmou que hoje temos juros civilizados (che-

que especial, taxa média mensal
de 7,92% e no cartão de crédito,
9%) e câmbio equilibrado (não
flutua livremente, como o mercado exige). Sobre a inflação,
que agonia a dona de casa, declarou que está sob controle. O
que deixa explícito que o alto índice inflacionário de 6,59% ao
ano não a preocupa. Mesmo porque Dilma não faz e não tem despesa de supermercado. Ou melhor, o contribuinte é que literalmente paga! Só faltou a presidente, nesse seu arroubo de soberba, dizer que o setor da saúde vai bem, tal como a educação
e o saneamento básico. E que a
nossa infraestrutura – estradas,
portos, aeroportos e ferrovias –
é a mais moderna do mundo...
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

O ‘grande salto’

Nossa presidente, juntamente
com o ex (Lula), está fazendo

uma propaganda política do PT
em que afirmam que o Brasil dará um grande salto. Só espero
que não se refiram à inflação...
CARLOS ALBERTO DUARTE
carlosadu@yahoo.com.br
São Paulo

As fábulas e a velha senhora

As histórias infantis que são universais, na realidade, são descrições das várias personalidades
do ser humano. Relendo-as percebi estar lendo a história do
Brasil atual e dos demais países
em desenvolvimento da América do Sul. Somos a cigarra e o
coelho, enquanto eles são a formiga e a tartaruga. Como cigarras, cantamos e decantamos nossas belezas e nossas riquezas,
mas as formigas vão trabalhando e amealhando. Enquanto damos saltos de coelho diante de
“pacotes”, os demais vão a passo de tartaruga. Mas a formiga e
a tartaruga chegam lá, enquanto
a cigarra e o coelho, quando che-

ga o inverno ou acordam do seu
repouso, verificam que o produto interno bruto (PIB) rolou
montanha abaixo e a velha senhora (inflação) arrombou a porta de entrada com disposição para ficar. Orgulhosos que somos
de ser o “país do futuro”, não damos importância ao presente e
entendemos que apenas fomos
atingidos pela crise mundial...
Será que a formiga e a tartaruga
vivem em Marte?
M. APARECIDA PIRES DO RIO PINHO
secretaria@iph.org.br
São Paulo

Zoológico

Não é sem motivo que Plauto
disse: “Homo homini lupus” (o
homem é lobo do homem). Por
estas bandas apareceram outras
feras. Primeiro, o leão do Imposto de Renda há décadas ruge e
assusta os contribuintes. Depois
veio o tigre da inflação, a ser abatido com uma única bala – e sabemos o que se seguiu. Ultima-

mente, temos uma leoa dedicada a combater a inflação. Sem
contar nosso desastrado arúspice, a buscar soluções mirabolantes nas entranhas de aves bizarras. Nossa economia mais parece um zoológico. Ou não?
ALEXANDRU SOLOMON
alex101243@gmail.com
São Paulo

Conta quitada

Simplesmente incrível o aumento da participação da indústria
montadora de automóveis no
PIB nacional nos últimos 11
anos, como informa o Estadão.
Isso nada mais é do que o reconhecimento e o agradecimento
dos governos do PT nos últimos
dez anos. Finalmente fica claro
que o ex-presidente Lula, que
tanto tripudiou sobre as montadoras, com dezenas e dezenas
de greves no ABC paulista, paga
agora os prejuízos causados naquela época.
JOSÉ PIACSEK NETO

