
A agricultura brasileira pode crescer
no ritmo atual e até dobrar a produ-
ção em alguns anos sem pressionar o
meio ambiente, violar florestas ou ex-
pulsar a pecuária. Há terra livre, há
tecnologia, clima, insolação, recur-
sos naturais e, acima de tudo, interes-
se do governo e do setor privado em
atender a demanda interna e o merca-
do internacional. Não é apenas uma
afirmação vazia, sem base. Ela se fun-
damenta em dados do IBGE, dos le-
vantamentos de campo da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab), dos bancos que financiam as
safras e das grandes empresas, nacio-

nais ou não, que operam no setor.

Safras recordes. A produção de grãos
no Brasil, ciclo 2009/2010, foi estimada
em 146,7 milhões de toneladas, de acor-
do com o último anúncio (8 de julho) da
Conab. Faltam apenas mais dois levan-
tamentos e não há dúvida de que será
mais uma safra recorde. A atual será
8,6% maior que a de 2008/2009, quan-
do foram colhidas 135,13 milhões de to-
neladas. Vai dar para abastecer o merca-
do sem pressionar os preços. Como?

Há terras para plantar. Muita, mas
muita mesmo. O IBGE, não o Ministé-
rio da Agricultura, faz um acompanha-

mento sistemático da produção agríco-
la, conhecido como LPSA. O mais recen-
te, em junho, constatou que a área plan-
tada com as principais lavouras no Bra-
sil é de 61 milhões de hectares, em núme-
ros redondos. E sabem quanto há de ter-
ra própria para a agricultura? O último
levantamento do instituto, em 2006, in-
forma que são 226 milhões de hectares.

Mas tem a pecuária! Sim, de acordo
com esse mesmo levantamento, ela ocu-
pava 158 milhões de hectares. Ou seja,
haveria ainda 60 milhões de hectares
para plantar sem invadir florestas. A pro-
dução poderia mais que dobrar por dois

motivos: 1) levantamento da Fundação
Getulio Vargas, que consta de reporta-
gem do colega Fernando Dantas, do Es-
tado, de segunda-feira, 28, revela que
a produção agrícola vem aumentando
mais do que a área plantada; e, 2) que a
lavoura vem recuperando espaço perdi-
do para a pecuária. Estão sendo planta-
dos mais arroz, feijão, algodão e milho
do que capim para os pastos invasivos.

Sei qual é a pergunta, agora: e as flo-
restas? 98 milhões de hectares... Podem
ficar tranquilos pois, se houver fiscaliza-
ção eficiente, não é preciso derrubar na-
da. ( Tem mais: pela vivência do colunis-
ta na Amazônia, a maior parte da flores-
ta quando derrubada, vira areião.)

O que há. Há financiamento oficial e
do setor privado. O governo anunciou
recursos recordes de R$ 100 bilhões pa-
ra a safra atual. É ótimo, mas não é tudo.
Em média, a participação oficial no fi-
nanciamento da agricultura é de 33% do
que o setor precisa. O restante vem do
setor privado. Na crise, ele se retraiu e a
participação oficial deve ter chegado a
35%. Foi oportuna e confirma a tese de-
fendida na última coluna de que o mode-
lo agrícola no qual o setor privado predo-
mina e o Estado complementa é o me-

lhor para o Brasil. Não só para a agri-
cultura, para a indústria também.

Há características próprias, sim,
adaptáveis a cada setor. O retorno na
produção agrícola é mais rápido, um
ano, em média, e o da indústria tem
mais prazo de maturação. Mas não há
dúvida de que o governo tem sido
mais ágil e encontrado mais resposta
na agricultura que na indústria.

E o que falta? Infraestrutura: estra-
das, ferrovias, portos. Um leitor aten-
cioso corrige e informa que, pelo me-
nos no milho, nem toda a safra é co-
mercializada pelo setor privado. Há
os leilões da Conab. Registro e agra-
deço a correção. O leitor informa
também algo incrível. Uma saca de
milho negociada, sem Conab, por R$
8, custa R$ 9 para ser transportada de
Primavera, no leste de Mato Grosso,
para o porto de Paranaguá. É a ausên-
cia do governo onde devia estar.

A coluna agradece os e-mails. Não
é parcial. Defende mais investimen-
tos em todos os setores, sem o que o
crescimento atual não se aguenta.

P.S.: A coluna continua aberta a to-
das as críticas e observações. Ela exis-
te para os seus leitores.

Uma das principais explica-
ções para a dificuldade de
acesso ao crédito do Banco
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) está no fato de que boa
parte dos recursos é repassa-
da por outras instituições.
No caso das médias empre-
sas, todos os pedidos de fi-
nanciamento inferiores a R$
10 milhões são feitos desta
forma. Isso significa que, em-
bora os recursos sejam prove-
nientes do BNDES, o risco de
crédito é do repassador. Por-
tanto, cada instituição impõe
uma exigência específica. Se-
gundo algumas empresas ou-
vidas pelo Estado, muitos
bancos impõem inúmeras
restrições ao crédito do BN-
DES para empurrar seus pró-
prios empréstimos, com ta-
xas bem mais elevadas.
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Empresários
reclamam de
acesso difícil
ao BNDES
Pesquisa da Fiesp mostra que 45% deixaram
de investir por não ter caixa suficiente

Agricultura, um modelo (final)

Dinheiro é
repassado por
outros bancos

Alternativa. Manolo Miguez, da Escovas Fidalga: investimento em maquinário com recursos próprios e pagamento parcelado

Renée Pereira

Enquanto o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) desem-
bolsa bilhões de reais para me-
gaempreendimentos de in-
fraestrutura e multinacionais,
a indústria ainda sofre para
ter acesso ao crédito com ta-
xas mais baixas. As empresas
reclamam das garantias exigi-
das e do excesso de burocracia
para conseguir um emprésti-
mo do banco estatal.

Pesquisa da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) com 318 empresas mos-
tra que 45% dos empresários dei-
xam de investir por não terem
recursos próprios suficientes pa-
ra tirar um projeto do papel ou –
para 37% – por não conseguirem
acesso ao crédito do BNDES, re-
passado por outros bancos.

“O caixa se tornou a principal
fonte de financiamento de mui-
tas empresas brasileiras”, obser-
va o diretor do Departamento de
Competitividade e Tecnologia
da Fiesp, José Ricardo Roriz. Ele
destaca que 74,6% dos investi-
mentos previstos pela indústria
neste ano deverão ser feitos com
recursos próprios. Isso ocorre
porque a taxa de juros dos ban-
cos privados (e públicos) no mer-
cado é muito alta.

Sem alternativa, as empresas
buscam o BNDES, que tem o me-
nor custo de financiamento do
mercado. Mas nem todas têm su-
cesso, especialmente as de pe-
queno e médio portes. Na avalia-
ção de Roriz, a instituição teve
um papel fundamental durante a
crise mundial, mas agora tem de
mudar o foco. “É preciso aten-
der empresas de menor porte
que, ao contrário dos grandes
conglomerados, não têm acesso
ao mercado de capitais, mas têm
grande importância para a eco-
nomia nacional.”

O BNDES contra-ataca com
dados do primeiro semestre,
que mostram avanço de 145%
nas operações para pequenas e
médias empresas, de R$ 6,8 bi-

lhões para R$ 16,7 bilhões. Os nú-
meros, no entanto, incluem to-
dos os setores da economia e
não apenas a indústria. Por ou-
tro lado, a instituição destaca
que a maioria das operações vol-
tadas para as médias empresas é
feita por meio de outros bancos,
que têm exigências específicas
para conceder o crédito.

“A burocracia para conseguir
um empréstimo do BNDES ex-
clui as empresas menores, que
não conseguem atender a todos
os requisitos e desistem”, afirma
Manolo Miguez, presidente da
Escovas Fidalga. Fundada em
1954, a empresa acaba de fazer
um investimento em novo ma-
quinário com capital próprio.

“Entramos em acordo com o
fornecedor para parcelar a com-
pra. Em um banco normal, a taxa
de juros tornaria a operação in-
viável”, diz Manolo. Enquanto is-
so, diz o executivo, o mercado
brasileiro é atacado pela China,
com produtos cada vez mais ba-
ratos. “Vamos até lá e vemos que
não perdemos em nada para
eles. Mas, quando o nosso produ-
to sai da fábrica, ele deixa de ser
competitivo”, lamenta.

Manolo tem razão. Pelos cálcu-
los da Fiesp, se os juros do Brasil
fossem iguais aos dos concorren-
tes (Chile, Itália, Japão, Malásia
e Noruega), o País teria disponí-
vel mais de R$ 58 bilhões para
investimentos. Isso significaria
ampliação de 38,3% do investi-
mento industrial em 2010.

Cigarra e formiga. “A política
do governo brasileiro beneficia
mais a cigarra que a formiga. Ho-
je compensa mais deixar dinhei-
ro no mercado financeiro do que
investir em atividade produti-
va”, diz o presidente da Bitzer
Compressores, Fernando Bue-
no. Recentemente, ele decidiu in-
vestir em equipamentos para
modernizar a fábrica. Até procu-
rou o BNDES, mas a burocracia
inviabilizou a operação.

A exemplo de Manolo, ele tam-
bém fez o investimento com re-
cursos próprios e com a ajuda do

fornecedor, que dividiu o paga-
mento em 12 vezes. “Se não tives-
se dinheiro em caixa, não teria
feito nenhum investimento.”
Bueno alerta para o rumo que a
indústria brasileira vem seguin-
do nos últimos anos por causa
do conjunto de “desincentivo”

do governo. “A participação da
indústria na economia era de
45%. Hoje está em 20%. Onde
chegaremos?”, questiona.

Opinião semelhante tem o pre-
sidente da Companhia Melhora-
mentos, Alfried Plöger, que vê
uma desindustrialização no

País. Além das dificuldades de fi-
nanciamento, ele critica a eleva-
da carga tributária, que tira das
empresas um dinheiro que pode-
ria ser investido em novas tecno-
logias e expansão da produção.
O peso dos impostos também
foi um item votado pelas indús-

trias como forte obstáculo aos
investimentos.

Plöger afirma que, no último
investimento da empresa, nem
procurou o BNDES por causa da
burocracia e das elevadas garan-
tias. Conseguiu financiamento
com os fornecedores no exte-
rior. Ele alerta, porém, que esse
tipo de situação precisa mudar.
“O BNDES atende aos interes-
ses do governo. Financia a Petro-
brás, Belo Monte (hidrelétrica)
e as obras do PAC. Sobra muito
pouco para as empresas.”

Na avaliação de Roriz, da
Fiesp, o País precisa eliminar to-
dos esses obstáculos se preten-
de manter taxa de crescimento
sustentável acima de 5%. Segun-
do ele, apesar da retomada de vá-
rios projetos este ano, a taxa de
investimentos não deve chegar a
19%, enquanto a média mundial
é de 24%. Na China, diz ele, supe-
ra 40% e na Índia, 30%.

A taxa do Brasil é reflexo de
vários fatores. Um deles é a baixa
poupança do País, que mede a
capacidade de uma nação inves-
tir e aumentar sua produção de
bens e serviços, afirma o profes-
sor do Insper – Instituto de Ensi-
no e Pesquisa, Marcelo Moura.
Segundo ele, o inchaço do gover-
no suga todas as fontes de finan-
ciamento.

Para ele, não existe milagre.
“Não é possível crescer 7% ao
ano com essa baixa taxa de inves-
timentos. É preciso reduzir os
gastos públicos agora.” Outro er-
ro, segundo Moura, é o BNDES
elevar o volume de empréstimos
com base em títulos do governo.
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