
%HermesFileInfo:A-2:20130507:

A2 Espaço aberto TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

OBrasil tem difi-
culdadeparare-
conhecer em-
preendedores e
modelosempre-
sariais que de-

ram certo. Temos dificuldade
para listar dez nomesde empre-
sários que foram revolucioná-
rios no seu tempo. Temos ainda
maior dificuldade para valori-
zararranjosprodutivosquefun-
cionam bem e podem servir de
modelo para dezenas de países.

Um dos exemplos mais notá-
veis desse tipo de dificuldade
ocorre no caso do modelo brasi-
leiro de agricultura tropical que
desenvolvemos nas últimas dé-
cadas.Umdospilares dessemo-
delo é razoavelmente conheci-
do – o desenvolvimento de tec-
nologias adaptadas às condi-
çõestropicais: novas variedades
aptas a latitudes mais setentrio-
nais,plantio direto(queteveex-
traordinário impacto conserva-
cionista ao eliminar a aração
dossolos),introduçãodasegun-
da safra no mesmo ano agrícola
sem irrigação, integração lavou-
ra-pecuária-floresta e outros.

O segundo pilar, bem menos
conhecido, foi a corajosa migra-
ção de produtores com aptidão
econhecimentoagrícolaembus-
ca de ganhos de escala para en-
frentar as difíceis condições de
produção nos cerrados. Peque-
nos agricultores do Sul e do Su-
deste do País construíram cida-
des e estradas a milhares de qui-
lômetros de sua terra natal. Ini-
cialmente o desenvolvimento
sedeuemcimadobinômiosoja-
boi. Com o tempo, a valorização
das terras incentivoua intensifi-
cação e diversificação agrícola,
com o crescimentoda produção
demilho,arroz,algodão,café,ca-
na-de-açúcar, eucalipto, leite,
suínos e aves. Hoje são mais de
dez atividades disputando o uso
da terra, num dos modelos mais
bem-sucedidos de produção de
alimentos,rações,fibras,celulo-
se e bioenergia do planeta.

Mas a maioria das pessoas
nãosabeque essemodelodede-
senvolvimento se baseou em
“ganhos de escala” absoluta-
mente necessários e positivos.

Primeiro, porque o enfrenta-
mentodos cerrados exige maior
capacidade operacional para li-
dar com instabilidades climáti-
cas, solos pobres e ácidos, enor-
mediversidadedepragasedoen-
ças,acarretandomaiorescustos
fixos e necessidade de escala.

Segundo, porque, ao contrá-
rio do que ocorreu nos EUA no
começo do século passado, a in-
fraestrutura de armazenagem e
transporte não acompanhou a
migração dos produtores brasi-
leiros, obrigando-os a bancar
suas próprias estruturas, o que
também aumenta os custos fi-
xos. A atual safra mostra clara-
mente que a rentabilidade da
agropecuária é dilapidada na
mesma proporção em que au-
menta a distância dos portos.

Terceiro, porque a própria
conduçãodaatividadeemcondi-
ções tropicais exige conheci-
mentosaprofundadosdegestão
e governança, o que requer pro-
fissionais qualificados e nova-
mente aumenta os custos fixos.
Profissionalização, capacidade
degerirmodelosdealtatecnolo-

gia, sofisticados mecanismos de
gerenciamento de riscos e co-
mercialização, atuação na coor-
denação de cadeias produtivas
com grande complexidade de
contratos, elevadas exigências
emtermosdegovernança,trans-
parência e sustentabilidade são
hoje elementos essenciais para
o sucesso da agricultura.

Éincomparavelmentemaisdi-
fícil plantar grãos nas condições
dos cerrados de Mato Grosso e
Mapitoba(Maranhão,Piauí,To-
cantinseBahia)doquenoMeio-
Oeste dos EUA ou na Bacia Pari-
siense. Já as culturas perenes –
cana, laranja, café e eucalipto –
sãoatividadesqueexigemimen-
sa quantidade de capital e ges-
tão primorosa, sob o risco de
quebra no meio do caminho.

O fato é que nunca esteve tão
claro que a escala de produção é
umelemento fundamentalpara
o sucesso da atividade agrope-
cuária em condições tropicais.
Essetemajáeravisívelnodesen-
volvimento de culturas perenes
no Estado de São Paulo. Agora
fica cada vez mais claro nos cer-
rados do Centro-Oeste e do
Nordeste – no algodão, na soja,
no milho e mesmo na pecuária.
Oscustosfixossãodefatoeleva-
dos, mas com o aumento da es-
cala o custo médio do produto
finalacabasereduzindo,benefi-
ciando os consumidores.

Grandes produtores compe-

tentesoperamhojecomboaren-
tabilidade, gerando empregos
dealtaqualificaçãoeconseguin-
do cumprir as exigências am-
bientais. Aliás, vale frisar que os
custos de cumprimento das le-
gislações ambiental e trabalhis-
ta (compliance) no País são altos
e crescentes, forçando escalas
cadavezmaiores.Trata-sedede-
safios crescentes para a peque-
na escala enfrentar sem o apoio
do Estado em atividades de bai-
xaagregaçãodevalor,comoéca-
so das commodities agrícolas.

Não estamos com isso afir-
mando que a agricultura de bai-
xa escala está inexoravelmente
condenada ao desaparecimen-
to.Elavaicontinuarsobreviven-
do nas regiões que contam com
melhores condições de logísti-
ca e armazenagem, maior aces-
so a mercados e outros elemen-
tos que atenuam os pontos le-
vantados.Os Estados do Sul são
umbomexemplo,ondeapeque-
naagriculturaconseguesobrevi-
ver 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 eco-
nomia nos ensina que empresas
podem entrar em situações de
“deseconomias de escala”. Na
realidade, sabemos muito pou-
co sobre essa matéria e a ques-
tão da definição de “módulos
ótimos”deoperação ainda é um
assunto em aberto, em face das
diferentesrealidadesdeste nos-
so país continental.

Mas não há dúvida de que o
principal vetor de crescimento
da agricultura do País tem sido a
combinação de gestão e ganhos
de escala, e que esse modelo ca-
davezmaisnosdistinguedores-
tantedomundo,causandoadmi-
ração em países em desenvolvi-
mento e temor nos nossos con-
correntesdesenvolvidos.Quem
visitou a Agrishow na semana
passada, em Ribeirão Preto, sa-
be do que estamos falando. Não
fossem os riscos regulatórios e
de logística que vivemos, sería-
mosimbatíveis.Nossomaiorini-
migo somos nós mesmos!
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Omundodánova-
mente sinais de
desaceleração
econômica. E
os bancos cen-
trais voltaram à

carga. Nada muito diferente do
roteiro-padrão desde a crise de
2008. EUA e China cresceram
menos que o esperado no pri-
meiro trimestre e na Europa a
recessão ainda não terminou.
São sinais de fraqueza, mas que
não alteram significativamente
aprojeçãodecrescimentojámo-
desto para o mundo. Enquanto
isso, mais estímulos estão sen-
do despejados nas economias
desenvolvidas, desde a enorme
expansão monetária realizada
pelo Banco Central do Japão
(BoJ) à queda dos juros do Ban-
coCentral Europeu (BCE), pas-
sandopelo adiamento da retira-
da da expansão monetária pelo
Federal Reserve (Fed, o banco
central norte-americano). Qual
o efeito dessas medidas?

Há lições sendo reaprendi-
das: os BCs conseguem evitar o
pior – a grande depressão –, mas
não trazem o crescimento sus-
tentável de volta.

Defato,osindicadoreseconô-
micos globais mostram fraque-
za,apesardosestímulosacumu-
ladosnosúltimosanos.Oprodu-
to interno bruto (PIB) dos EUA
deve ter crescido 2,5% anualiza-
docomajustesazonalnoprimei-
rotrimestredesteano,masespe-
ra-se crescimento abaixo de 2%
em 2013. Na China, o PIB cres-
ceu 7,7% no primeiro trimestre,
abaixodaprevisãode8%.Nazo-
na do euro, a recessão deve se
estender, com queda esperada
do PIB (-0,7%) em 2013.

Quais as consequências des-
se persistente crescimento mo-
desto no mundo?

Ocenárioédesafiador.Aseco-
nomiasemergentestêmdecres-
cer apesar do mundo desenvol-
vido, e não por causa dele, como
foi na década passada. Refor-
mas e políticas direcionadas à
eficiência e à produtividade te-
rão impacto relativo maior do
que no passado.

Nesse cenário de desacelera-
ção,algunspreçosdascommodi-
ties têm sofrido recentemente,
especialmente os das metálicas,
o que pode afetar algumas eco-
nomias latino-americanas.
Grandes exportadores de me-
taistendemaumdéficitumpou-
co maior na conta corrente e
crescimento econômico menos

forte, mas devem manter o bom
desempenhoeconômico.Defor-
ma geral, o preço das commodi-
ties continua elevado, o que ain-
da favorece seus exportadores.

Para estimular as economias
desenvolvidas debate-se usar
maisintensamenteapolíticafis-
cal (mais gastos e subsídios).
Mas a política fiscal está limita-
da pelas dívidas elevadas. Em-
presas e consumidores reduzi-
ramassuas,masasdívidaspúbli-
cas aumentaram como conse-
quência. A simples recomenda-
ção de mais expansão fiscal co-
mo solução esbarra na necessi-
dadedeapresentarumplanofis-
cal crível de longo prazo. O pla-
no é necessário ao menos para
manter os credores – os que de-
têm os títulos da dívida pública
– confortáveis para continua-
remfinanciandoosgovernosen-
dividados. Quando os credores
perdem a confiança, o ajuste fis-
cal vira imediato e os custos,
mais altos. Nesse caso, ronda o
ambienteoriscodeumareestru-
turaçãoforçadadadívida(vulgo
calote), com a recessão que se-
gue. A política fiscal tem claros
limites,nãosepodeexpandirde-
mais, pelo menos sem a com-
pensaçãoclaradecortesnoorça-
mento críveis no futuro. Não é
coincidência que economias
comdívidasmuitoaltas tendem
a ter também crescimento me-
nor ao longo do tempo (o famo-

so resultado de Reinhart & Ro-
goff mantém-se, apesar do “er-
ro da planilha”, como outros es-
tudos também mostram).

Apesar das velhas lições, os
bancoscentraiscontinuam ten-
tando. Na ausência de uma polí-
tica fiscal que possa de fato esti-
mular as economias, no curto
prazo sobra pouco mais do que
tentar redobrar a aposta nos es-
tímulos monetários.

Nos EUA, o comunicado da
reunião de maio do Comitê Fe-
deral de Mercado Aberto
(Fomc, na sigla em inglês) do
Fed já mostrou que o afrouxa-
mento quantitativo atual deve
continuar por um bom tempo,
no mínimo, até o último trimes-
tre 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 consis-
te, principalmente, na compra
de títulos do governo japonês e,
seseguidoàrisca,devequasedu-
plicaroseubalanço–umprogra-
ma mais agressivo que o do pró-
prioFed.OBCErespondeuàno-
va fraqueza na atividade com
uma redução da taxa básica pa-
ra 0,50%, de 0,75% em maio, e
provavelmente acabará expan-
dindo o seu balanço para facili-
taroacessoaocréditodepeque-
nas e médias empresas dos paí-
sesperiféricos.Ousimplesmen-
te cortará a taxa de juros que pa-
ga nos depósitos que recebe dos
bancos,atualmenteemzero,pa-
raumvalornegativo,seascondi-
ções piorarem. Quem disse que
não existe taxa de juros nomi-
nal negativa...?

Qual a consequência para as
economiasemergentesdosestí-
mulos dos bancos centrais nas
economias avançadas?

A manutenção dos estímulos
monetários no mundo reforçao
cenário de apreciação do câm-
bio e queda de juros nas econo-
mias emergentes. Mas não de
forma uniforme. Depende tam-
bém das condições específicas
de cada país. Na América Latina
háexemplosdistintos.NoMéxi-
co, por exemplo, projeta-se
apreciação do câmbio e queda
de juros como consequência do
cenário global, mas também
das reformas em curso. Na Ar-
gentina, em contraste, há uma
pressão para forte desvaloriza-
ção do peso, apesar das condi-
ções internacionais, em função
dafortedepreciaçãodessamoe-
da no mercado paralelo, da que-
da de reservas internacionais e
dos controles de preços.

No processo de tentativa e er-
ro dos estímulos dos BCs criam-
se outras dúvidas. Qual o risco
da forte expansão monetária e
de juros tão baixos por tanto
tempo no mundo? O principal
riscoéoefeitocolateraldoremé-
dio monetário. Em algum mo-
mento bolhas de ativos podem
formar-se, caso os investidores
esqueçam a crise passada e, esti-
mulados por juros quase zero,
saiam às compras não de bens
de consumo, mas de ativos mais
arriscados, em busca de retor-
nos mais elevados. Seria a recei-
ta para problemas futuros.
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Mais expansão
monetária no mundo

Fórum dos Leitores

O modelo brasileiro de
agricultura de alta escala

GOVERNO DILMA
Filme de terror

Ao ler o caderno Economia & Ne-
gócios de domingo pensei que es-
tava entrando num filme de ter-
ror. As notícias e os comentá-
rios 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 funcio-
nando 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 po-
der estão levando o País a um fu-
turo nada fácil. Em seu excelen-
te artigo Mais lenha na fogueira
(B2), Suely Caldas nos lembra o
que disse o experiente Jorge
Gerdau sobre o número de mi-
nistérios que são totalmente ine-

ficientes e Celso Ming (Rombo e
consumo) explica o porquê da
nossa fragilidade nas contas co-
merciais. E economistas de reno-
me 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 pen-
sam em ganhar eleições se dedi-
carem um pouco a salvar as fi-
nanças do Brasil.
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

Tudo sob controle...

Visitando São Paulo, Dilma dis-
se sem ruborizar que o déficit re-
corde na balança comercial em
2013, de US$ 6 bilhões, é somen-
te uma “oscilação”... E respon-
dendo aos críticos, a presidente,
como se fosse a Alice no País
das Maravilhas, afirmou que ho-
je 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 mer-
cado exige). Sobre a inflação,
que agonia a dona de casa, decla-
rou que está sob controle. O
que deixa explícito que o alto ín-
dice inflacionário de 6,59% ao
ano não a preocupa. Mesmo por-
que Dilma não faz e não tem des-
pesa de supermercado. Ou me-
lhor, o contribuinte é que literal-
mente paga! Só faltou a presi-
dente, nesse seu arroubo de so-
berba, dizer que o setor da saú-
de 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 da-
rá 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 uni-
versais, na realidade, são descri-
ções das várias personalidades
do ser humano. Relendo-as per-
cebi estar lendo a história do
Brasil atual e dos demais países
em desenvolvimento da Améri-
ca do Sul. Somos a cigarra e o
coelho, enquanto eles são a for-
miga e a tartaruga. Como cigar-
ras, cantamos e decantamos nos-
sas belezas e nossas riquezas,
mas as formigas vão trabalhan-
do e amealhando. Enquanto da-
mos saltos de coelho diante de
“pacotes”, os demais vão a pas-
so 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 produ-
to interno bruto (PIB) rolou
montanha abaixo e a velha se-
nhora (inflação) arrombou a por-
ta de entrada com disposição pa-
ra ficar. Orgulhosos que somos
de ser o “país do futuro”, não da-
mos 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 Impos-
to de Renda há décadas ruge e
assusta os contribuintes. Depois
veio o tigre da inflação, a ser aba-
tido com uma única bala – e sa-
bemos o que se seguiu. Ultima-

mente, temos uma leoa dedica-
da a combater a inflação. Sem
contar nosso desastrado arúspi-
ce, a buscar soluções mirabolan-
tes nas entranhas de aves bizar-
ras. Nossa economia mais pare-
ce um zoológico. Ou não?
ALEXANDRU SOLOMON
alex101243@gmail.com
São Paulo

Conta quitada

Simplesmente incrível o aumen-
to 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 reco-
nhecimento e o agradecimento
dos governos do PT nos últimos
dez anos. Finalmente fica claro
que o ex-presidente Lula, que
tanto tripudiou sobre as monta-
doras, com dezenas e dezenas
de greves no ABC paulista, paga
agora os prejuízos causados na-
quela época.
JOSÉ PIACSEK NETO
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Quais as consequências?
Em algum momento
bolhas de ativos
podem se formar...

Não fossem os riscos
regulatórios e de
logística que vivemos,
seríamos imbatíveis


