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Seminário Nacional da

gropecuária
SÃO PAULO
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A agropecuária brasileira, tendo em vista os eleva-

dos índices de producão e produtividade alcançados
nos últimos anos, é hoje apontada nos meios econô-
micos nacionais como o único elemento capaz de

superar, a curto prazo, o def icit existente na balanca

de pagamentos, cuja dívida externa atinge cerca de

28 bilhões de dólares. E com esta expectativa "A
Granja", deu continuidade ao Seminário Nacional da

Agropecuária, iniciado em Porto Alegre, reunindo em

São Paulo, nas dependências do Hilton Hotel, diversos
representantes do setor, para colocar em debate inú-
meros aspectos referentes à área agro-pastoril. Os

temas debatidos na oportunidade estiveram a cargo
dos seguintes painelistas: José Drummond Gonçalves -

Produção e Consumo de Fertilizantes; José Mário Jun-
queira de Azevedo - Pecuária Paulista; Paulo Fernando
Cidade de Araújo - Agropecuária Paulista, e llo Soares

Nogueira - Mecanização Agrícola.

. :-*,

?:

FEVÊREI RO/58



6S/OU rf ulA3l

v/s eclu.uno 
^6raD 

eqlS - rãisrlssaM'3 puelo-u

V/S eugncado.r6y xaul - ple3cef 'l uaqou
V/S lrselg op ]aLUleA õ>1sâqn>1ep pjeqcf U

V/S pugncadorôy lloos - dôoüy 'nn râü';eg

V/S premoH soluaualdul ap

leuorceN ecuqgJ - piemoH/lp3 - E)Ía)o141 ôiujüraj
olned ogs ap opelsS

op ernllncu6v ep euelêrcas ep eloc;l6y etuouocf
ap olnlrlsul - oÍne.ryãBãpept3õpueu.ra3 óineJ' >'

seprcrlasul a soqnpv - v/s elnlr.ilg3 - ÉÀ1i§-ffi
693 - ÂináÉ-ocJÉ6

eran6uequy sagóeg - V/S xalelnO - uieln lceol1l

V/S soluauredrnb3 lelues - llluag ãlúaói^ 2fnl
qcueU 6ul) - tllrurs

V/S rnoLUtV rlrnng -ãüe1
soqnpv êp oPsn+ro

e.red 'cep ogóercossy - epuv - õqleÀje] ap *ü1
l!luecreI e]êze9 - !-]êE ã1üõE-ã6iõr-

lrser8 op êtolaN ap saJopeus
sop oeóercossv - õpêÃãzv âp êliaiTbünf ou_ew asoÍ.

se;oc,u6y

soluauedrnb3 - lrtunp - sae.ro61 op 'C oupW êsof
soqnpv ap ogsnlr6 eted

'cep ogóercossv - BpuV - sú[eóuog puor-uurnr6f ?sõl
oqolg O leurof - ôjrêqtU 'V ?sof 

'
'epll soortnêceureJ solnpotd uqoÍd6 - urnly gSof

mtls] llqouolnv
e!rlsDpul ep ole3rpurS - eiranôoç sáreo5 011

se;oc;:6y seurnbgyl
ap equad erqueduro3 -'§urpeyl 'y 'g orllcÉrog

eugncado.r6y

V/S lrserg op Lurelrnbll - lrrádseuog ouerulãg

l!urnf - êlur3 oqlaoC oplerag
o-r6y-.ro1 - oqle^reC ap pS oguraJ

y/s sarê3or6y saluauras -*âill^ e] Ô"5üEl:J-

soqnpv ap

ogsnlrO ered 'cep ogóercossy - epuv -=o!u3
eulsrlpul a orcrguroc - v/s qeuBw - eq!les uostpl

ltseJS op sectu,tno
'pul êp ;er.r'adur1 erquedr-uo3 - p31 -E,Ãffi@g=

rsa^euud euv 'elc
v/s orsJ?r.u03 a 'pul - seur+alorlod -oJetuv

ffiras op sapnpwotnu sustaw ffid
opnQrySaild opnd oUS rua owmtaa S



p#{f,'tu#.ç,

:,il à
ã

§
§..\

ffi"
ffiw*Ç'

Jose Drummond GonÇalves:

" É necessdrio ativttt' o setor de
fertilizantes pürü evitar
dispêndios de importücão"

J0sE DRUI\,1M0ND G0NÇALVES -
Professora Primavesi,Srs. responsáveis des-

te painel, eu tenho a satisfação de - em prt-

meiro lugar, agradecer de uma maneira

muito especial aos nossos d tgnos compa-

nheiros de A Granja p0r esta deÍerência

que estão nos dando de comparecermos a

este enc0ntr0 para um debate sobre assun-

tos bastante importantes e que hoje, de

cei'Ía Íorma, po larizam as atenções de

grande parte de ncsso país. Eu tenho aqui

comigo e desejaria apresentar o meu cole-

ga e c0mparrheiro cle trabalho o Eng9

Agrônomo lrineu Carvalhc Cruz, quetam-

bém estará me aiudando no desenvolvi-

mento da apresentação deste setor tã0

irrp0rlante hoje da economia braslteira,

que é o setor de fert lizantes. Tenho tam-

bém comigo um companheiro de trabalho,

Dr. Enro Campoi, que presta assistêncla à

AN DA nos aspectos de comunicação e tem

sido o responsável por- t0d0 este trabalho

que, pelo menos sob 0 nosso ponto Ce vis-

ta, tem srdo possível realizar ao longo des-

tes últimos três anos. De forma que nÓs

três vamos ver se poderemos responder

bem as perguntas que p0rventura forem

formuladas e vamos ver se nós nos desin-

cumbimos com aquela responsabilidade e

aquela confianÇa que A Granja depositou

ao nos rlilgir este convite.

Bem, a mim coube aprssentaf-lhes uma

visão atual e futura do se[or de Íerttlizan

tcs nc Brasil. Esta anáirse penlrâmica que

v0u tazer eu -drber'l ['uu\c p0r esLr 10.

de maneira que poderá ser distrrbuído a

todosos senhores no finai da reuniã0. Fer

to este primeiro intróito, n0s vam0s entrai'

propi'iamente no assunto.

0 p'rn,g:ru p rob ennd qLe nos varos

trazer aqui é uma visão atual do setor,

para na segunda parte n0s dedicarmos à

análise prospectiva do qle deverá ocorrer

no Brasil ate 1980. Atualmente 0 c0nsurn0

de fertrlizantes em noss0 país apresenta

essa distr-ibuiçã0. o Nordeste,compreen-

denJo nesta área nove estados, do i\i'lara-

nhão até a Bahia, apresenta B% de tod0 c

c0nsuÍTr0 brasi leiro. A região Centro, com-

preendendo cinco estados, [l4inas Gerais,

Sulde Goiás, Sul de Mato Grosso e Espíri-

to Santo, Bio de Janeiro, São Paulo e Pa

raná, sete estados representa 622 do con-

sumo. E o Sul do Brasii, através do Rio

GranCe do Sul e Santa Catarina representa

302 do consumo. Por aí já dá, mais ou

menos, para se ter uma idéia de que um

dos grandes desafios que tem o país e, ao

longo do tempo, tentar gradativamente

alcançar um maior nivelamento cje uso nas

diferentes regiões. lsso nÓs dizemos coin

um enf oque muito especial com reÍerência

ao Nordeste, que é a área que ainda está

com um índice de us0 extremamente bai-

xo, embora esteia há cinco anos sendo

trabalhada por um pr0ieto bastante gran-

rJe, no qual nós estamos envolvidos e que

visa ampliar o desenvolvimento do uso de

adubos naquela área. Se os senhores me

perguntarem qual é a região que rern apre-

sentado maiores índ rces de crescimento,
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OUADRO 3 _EVOLUÇÃO DO CONSUMO, POR HECTABE, DE FERTILIZAN-
TES NO ESTADO DE SAO PAULO, 1969_76

51,9

69, i

81,2

93,6

1 13,6

1 10,9

1 15,3

125,0

(1) Area cultivada incrui curturas anuais, curturas perenes e terras em descanso
(2) Estimativas

(3) Previsâo

Fonte: lnstituto de Economia Agrícola, outubro, ig76.

OUADRO 4 - CONSUMO DE FERTILIZANTES NOS DIVEBSOS PAISES DA
AIVÉRICA DO SUL - 1974

Argentina

Bo lívia

Brasil

Chlle

Colombia

Equador

90,0

Q1

1.976,0

188,7

218,9

q1 A

104,0

58,1

114,6

55,2

G I ianas

?4.

Em relação à.

área cultivada
(1) (ks/ha)

lirdice

(1969:1 00)

Em relação à

área cultivada

mais área de

pastagem arti-

fíc ia I

( ks/ha)

1 969

1 970

197 1

1972

1973

1974

1s75 (2)

1976 (3)

100,0

1 33,1

156,4

190,3

219,0

213,7

222,2

240,8

24,7 | roo,o

30,7 | 124,3

36,7 I 148,6

3e,8 i rot,r

47 ,9 | rs+,0

48,0 | rs+,s

50,2 | zos,z

55,6 I zzs,t

PAISES CONSUMO

Em 1 000 t nurrienres (kg/ha)

' 
5,6

58,0

40,7

55,2

13,7

14,2

Õo,t

31,4

?1 0

21,9

-."NDP/ECLA/FAO - 1975

zados pelas indústrias de Íertilizantes.
0 quadro 4 é bastante recente, foi

publicado no "Report,,da UNDp, que
fez um trabalho associativo c0m 0utr0s
organismos internacionais e que faz uma
correlação para a América do Sul, citando
dados de 1974. A( também aparece o
Brasil com 58 quilos de nutrientes por
hectare. perseguido de perto pela Co_

lômbia com 55,2. 0s demais paÍses em
situaçã0, pelo menos em 1914, inferior
Eesses dois índices apresentados.

Em termos de avaliaçâo de consumo,
além de se relacionar o consumo de
nutrientes por hectare, há também uma
forma mundialmente conhecida de se

levantar este dado por habitante (0uadro
5). E aí os senhores notem que em ter-
mos de país nós tivemos um desenvolvi-
mento de 6,9 quilos por habitante em 6g
e n0 an0 passado '17,1 qurlos por habitan_
te. Ouer dizer, o Brasil também, em ter_
mos de relacão per capita, dobrou uma
vez e meia 0 consum0 de fertilizantes.

0 quadro 6 é importante porque ele
traz algumas inÍo,mações que serão básicas
para a análise do quadro futuro do consu_
mo de nosso país. Aí estâo as relações de
nutrientes.0ssenhores notem que há uma
nítida predominância de fósforo sobre o

nitrogênio. lsto de certa forma não segue
a regra de países de clima temperado. lso
é uma situação típica de nosso clima, de
nossos solos de baixo teor de fertilidade,
de fósforo e que vem ainda conquistando
para a agricultura áreas novas de plantio.
0bviamente, na medida em que incorpo-
ramos solos de cerrados - nós fomos bus-
car os solos do sul de Mato Grosso, para
introducão de novas lavouras, nós vamos
notando que 0 consumo de fósforo torna_
se cada vez mais elevado - Há este aspecto/
fugindo um p0uc0 daquilo que se tem em
term0s mundiais. Em termos mundiais as

relações mais ou men0s se aproximam err_

ANOS
thdice

( 1969=100)
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de amônia produzida no Brasil, nós vamos

ver que já chegamos a um índice de 35.9

do consumo, e que n0 ano passado esta'-

OUADBO 7 - CONSUI\/lO APABENTE
(toneladas de nutrientes)

vamos ao redor de 31-4. Pode se dizer,

então, que através de amônia nacional o

Brasil já tem produzido mais de 302 de

DE FEBTI LIZANTES

seu c0nsum0 de nitrogênio. Há muita con-

fusão sobre esses p0nt0s, afirma-se cons-

tantemente que a indústria nacronal não

tern acompanhado as necessidades de cres-

cimento de consumo, e aí os senhores

estão vendo que os quadros são exatamen-

te demonstrativos de situação inversa.

Dando-se o indice 1 00 para 69, nós chega-

m0s a0 índice 2.400 em 1975, mostrando

efetivamente uma expansâo bastante ex-

pressiva de oferta de N a partir de amônia

produzida no Brasil.

Agora, c0m0 a amônia não é suf iciente

para atender a capacidade instalada de

rndustrialização e há necessidade do país

comprar ainda um pouco de amônia no

mercado internacional e processá-la, e a

partir dela fazer toda a série de fertilizan-

tes nitrogenados, tais como nitrat0 de

amônia, sulfato de amÔnia, nitrocálcio,

ANO N P, 0, Kr0 TOTAL

1 969

1 970

191 1

1972

I 973

197 4

1 975"

i65 332

275 936

291 915

441 605

345 1 02

389 1 83

384 643

265 161

41 5 938

486 121

874 935

804 51 2

914 i 5l

994 724

195 657

306 693

347 902

459 984

528 532

521 342

507 268

626 750

998 564

1 126 044

1 146 542

1 679 146

1 824636

1 886 635

Fonte:Sindicato da lndústria de Adubos do Estado de São Paulo

"Estimativa AN DA - Associação Nacional para Dif usão de Adubos

0uadro B - PR0DUÇÃ0 DE N APABTIR DE AN/0NlA DE 0RIGEN/ NACI0NAL
(toneladas de nutrientes)

Fonte: AN DA - Associação Nacional para DiÍusão de Adubos

OUADR0 g- PR0DUÇÃ0 DE F0STATAD0S S0LÚVErS A PARTTB DE R0CHA F0SFÁT|CA NAC|0NAL
( toneladas de nutrientes )

" Estimativa ANDA -
Fonte:Programa Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola

ELEMENTO 1 969 1 970 191 1 1912 1 973 1974 i 975

N

I ndice

% Consumo

Nacional

4 940

100

3,0

18963

384

6,9

67 431

1 365

a1 1

LJ 1t

83 162

1 683

18,1

1 10 954

2 246

11 .)
éL,L

1 39 684

2 828

35,9

120 7t7

2 449

31,4

ELEI,,4ENTO 1 969 1 970 191 1 1912 1 973 197 4 1 975

Pr0t

lndice

% Consumo

Nacional

46 700

100

1B

59 500

121

14

78 900

i69

14

64 000

131

7

87 900

1BB

11

90 256

'193

10

92 094

197

o

#ú!mi*'rz
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#r'rW,*.*,
brem que nitrogênio 42y" eÍÓsforo solÚvel

Ç,1 otot/o,

0s senhores sabem que o Brasrl não

psosui produção de potássro. Existem re-

servas iá em fase de estudos relativamente

avançados, mas em srtuações geológicas

extremamente complicadas. As reservas

são descontínuas, 0ra elas têm as camadas

de silvlnita e canalita superpostas, então

seria possível Íazer aberturas de galerias,

como existe no Canadá, ora as camadas de

taquidritas são superpostas às de canelita,

e obviamente não seria possível abrir gale-

rias, ter-se-ia que inietar água, diluir os

sais de potassa e de magnésio e trazê-los

para Íora, enÍim, é realmente uma tecnolo-

gia altamente dif ícil, cara e que até o mo-

mento não foi possível realizar. Então o

Brasil, por enquant0 só tem possibilidade

de ofertar nitrogênro e fósforo. Como a

nossa produção nacional, conÍorme os se-

nhores viram, é insuficiente para atender

o consum0, 0 resto das necessidades são

buscadas no mercado externo. E aí os se-

nhores têm o quadro do crescimento das

importações em term0s de nutrientes; saí-

mos de 469 mil toneladas e chegamos a 1

milhão e 210 mil n0 ano passado. Um ín-

dice de crescimento bastante grande, con-

sequência, pura e simplesmente, do pró-

prio desenvolvimento interno do consumo

conf orme nós tivemos a oportunidade de

m0strar através dos primeiros quadros aqui

projetados.

No quadro 12 há uma,inf ormação bas-

tante interessante p0rque há muita conÍu-

são também sobre este Ponto É uma

distribuição das importações pelos princi-

pais portos brasileiros. 59, quase 607q do

que entra no Brasrl é através do porto de

Santos, em segundo lugar Porto Alegre e

Rio Grande, com uma Predominância

sensível e praticamente quase que total

do p0rto de Rio Grand e,31%' À excessão

destes dois p0rtos, praticamente n0 resto

dos demais p0rtos 0s índices são extrema-

mente baixos. 0 Brasil tem um problema

de portos que é uma coisa extremamente

difícil, valeria a pena quase que se fazer um

debate exclusivamente sobre este proble'

ma, sobre situações portuárias no país'

Sant0s tem melhorado ao longo destes úl-

timos anos, mas ainda oferece dif iculdades

bastante sérias em termos de caldo, em

ter,m0s de ef iciência principalmente em

termos de barcos especializados granelei-

ros. Em Porto Alegre, todo mundo sabe'

que não há possibilidade de atracação de

navios, a não ser daqueles de pequeno cala-

do, Rio Grande é realmente um super-p0r'

0UADR0 12-IMPORTAÇÃo DE FERTILIZANTES PEL0 PAls

( toneladas de nutrientes ) - 1975

Fonte:SlndicatodalndústriadeAduboseColasnoEstadodeSãoPaulo

TOTALPOTÁSSI COSFOSFATADOSN ITBO G ENADOS

59,12

3,74

1,37

4,13

30,94

100,00

910 342

52 604

22331

76 BOB

502582

624 673

3 r3 366

23 600

3 000

21 062

130 240

507 268

461 301

11 976

6 807

43 811

297 920

821 881

195 675

11 028

2 530

5 869

14 422

289 524

Santos

Becife

Maceió

Pa ranaguá

Porto Alegre
ô

Rio Grande

t0, um porto que tem inclusive toda uma

proteção que favorece 0 processo de marés

e 0 restante nós nem podemos considerar

c0m0 p0rtos. Em Recife ele está dentro

da cidade, 0s seus guindastes datam de

1 9i B; l/aceió nã0 tem até hoje força para

0perar 0s guindastes, nós conseguimos

levar guindastes para lá há dois anos e até

hoje não se puxou a força para operar

esses guindastes e Paranaguá está come-

çando agora eÍetivamente a aparecer n0

processo de imPortação'

Ouer dizer,'a excessão de Rio Grande e

Santos, 0 resto está ainda por fazer e é

realmente um dos p0ntos mais graves da

inf raestrutura que nos drz respeito' NÓs

estam0s muito apreensivos porque há mul-

ta coisa não só a desenvolver c0m0 a espe-

cializar, p0rque não basta só operar granéis

sólidos, 0s transp0rtes deverão ter instala-

ções apropriadas para operações c0m gra-

néis líquidos, tais como a amônia, ácido

fosfórico, ácido sulfúrico e, a excessão de

Santos e Rio Grande, em todas as demais

áreas não há possibilidade de operar gra-

néis líquidos.

No quadro 13 há uma informação que é 
]

extremamente c0ntrovertida e que todo o

mundo Íala sobre ela, mas ninguém analisa;

os tais famosos dispêndios com a importa-

ção de fertilizantes. Chega-se a dizer que a

importação de fertilizantes é o terceiro

ítem da pauta de exportação do Brasil' 0s

senhores podem ver que absolutamente

nã0 tem nenhuma verdade essa informa-

çã0. 0 Brasil, em 1973, gastou 139 milhões

de dólares; e em74, face a alta dos preços

de mercado internacional,chegou a dispen-

der 407 milhões de dÓlares;em 75, 319 mi-

lhões de dólares. Este ano devemos andar

ao redor de 300 milhões de dólares. 0uer

dizer, numa pauta de importação de 12

bilhões de dólares, se somarmos 0 custo

de importação e f rete, deveremos andar

por 350 milhões de dólares, e numa pauta
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tonelada, chegamos a precisar de 17 sacas

em 14, depois em 75rB sacas, e em 76

estaíamos com o mesmo nível de 1967,

G raças ao programa de subsÍdio do gover-

no, foi possível restabelecer a relacão de

troca existente no ano de 1967. No caso

do milho a situacão era de 29 sacas de 60

quilos, chegamos a precisar de 45, en14,
e hoje estamos precisando de iB. Caf ó

obviamente os preÇos são muito favorá

veis em funcão da geada, e hoje nós preci-

samos apenas de uma saca de café benefi-

ciado. Soja, eram necessárias 15 sacas, che-

gamos a precisar de 21 e ho je precisamos

apenas de 10. Algodão - arrouba de l5
qui os, precisávamos de 35 arroubas, che'

gam0s a precisar de 14 e ho je precisamos

de apenas 12. Obviamente esse quadro é

explicativo por si mesmo. 0 fato de estar

existindo uma relação favorável entre pre,

ço de prcduto agrícola e fertilrzante tem

permitido a expansão do consumo de adu-

bos no país.

0 Nordeste, conÍorme os senhores sa-

bem, representando B'2" do consumo é

uma área distribuÍda entre a Bahia e o [/a-

ranhã0. N esta área, 0 c0nsum0 de f ertili-

zantes, de acordo c0m as cuituras, está se

c0nportando da seguinte maneira. ce'ca

de 85% do consumo do nordeste depende

da cana de açúcar. Esse é um prob lema

qLre n0s traz apreensões tremendas, esta-

mos sujeitos a todas as Ílutuações que p0s-

sam ac0ntecer na economia da canavicul-

tura, e nÓs estam0s, nesses cincn an0s,

fazendo um esforço de diversificacão de

consumo. 0 cacau consome l0% e as de

mais culturas, possivelrnente entre as de-

mais.B0% o algodã0, nos 0utros 5"/". Hét

uma predominância da cana e esse é um

problema para nós rluc precisa ser grada-

tivamente corrigidu, mediante :m esfcrco

de diversi licocão dc usrt.

Na regiâo centr0, os senhores 1á sabem

que são sete estados, 62y" da consumo bra

sileiro, é uma área que tem dentro dela o

estado de São Paulo, com aquele c0nsumo

de 112 quilos de nutrientes por hectare,

nessa área o c0nsum0 se realiza da segurn-

te maneira: em termos de cultura, nós

temos em primeiro lugar o café, consu-

mindo 302; logo em seguida a cana de

açúcar com 20'Á, soja, B"t , algodão,1v".

0utras culturas, p0rque essa região é ex-

trcmamente diversif icada,35%.N0 caso das

outras culturas, há uma predominância

nítida, dos úitrmos três anos para cá, para

a cultura de citrus, havendo um pr0cesso

de adubação bastante intenso na citricul-

tura, e obviamente, dentro de algum tem-

po, nós vam0s c0rnecar a veriÍicar em ter-

m0s percentuais a particrpação da citricul-

tura n0 c0nsum0 de fertilizantes da regi-

ao centro.

A região sul são os ciois estados - Bio

Grande do Sul e Santa Catarina, repre-

sentando 302 do consumo e nessa área

a distriburção se realiza de acordo, basica-

mente, cor duas cuiluras:o trigo e a soja.

0 trrqo com 50% do consumo da regiã0, a

soja com 40%, outras culturas 10%. Nessas

0utras, baslcamente, o arr0z e pastaqens.

0 milho está sendo desenvolvido agora n0

Bio Grande do Sul em termos um pouco

mais agressivos, porque até aqui era uma

cultura da colônia do Bio Grande do Sul,

da zona Íronteirica com a Argentina, do

pequen0 minif úndio, e hoje está se tornan-

do, acredrto eu que em consequência de

um programa especial do Secretário da

Aqricultura do Estado, Dr. Getúlio [/ar-

cantonio, está se tornando uma cultura

um p0uc0 mais olhada pelos agrrcultores

gaúchos.

Agora, nós vimos até aqui a panorâmi-

ca atual do setor, procurando lhes dar urna

visão dos principais índices que demons-

tram o tremendo esf orço que o país vem

fazendo em term0s de atendimento dessa

expansão do uso de adubos, e que vem

sendo possível atender Íace a todo um tra-

balho de apoio, basicamente do próprio

Governo, e todo um pr0cesso de desentol-

vimento da rndústria produtora. Posso ga-

rantir aos senhores, estou de certa forma

respondendo por essa área há quase dez

anos, e tenho tido a chance eoprevilégro

de vrajar bastante para o exterior, e acho

que ho je nós temos no país, principalmen-

OUADRO 16 - UNIDADES PRODUTOS AGRICOLAS NECESSARIOS PARA

ADOUIBIREN/l lTONELADA DE FEBTILIZANTES (1)- SÃO

PAUL0 - 1961176

(l ) Preco médio ponderado

(2) Considerando um subsídio de 40%nos preÇos médios de fertilizantes
(3) [\/édia de precos de fertilizantes de ian/maio
Fonte. lnstituto de Economia Agrícola, outubro 

,l976.

ANO ABROZ CASCA

(60ks)

N/ILHO

(60ks)
CAFÉ BENE-
FlClAD0(60kg)

SOJA

(60ks)

ALG O DÃO

cAR0 Ç 0
(15 kg)

1 967

1 970

1 973

191 4

1975 (2)

1 976(2)(3

10

13

10

11

o
TJ

q

29

25

20

45

21

1B

4

2

2

4

2

1

15

11

o

21

12

10

Itr

30

a1
LJ

41

28

12
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Então vamos ag0ra n0s deter na análise

um p0uc0 mais proíunda desses dois gran-

des polos de raciocinio

Futuro comPortamento do mcrcado

mundral - vam0s c0nversar um pouquinho

i)|r term0s de nitrogênio, f ÓsÍoro e potás-

Em te,rnos de nitrogênio, uma coisa

que o Brasil não pode deixar de conside-

rar é que o mundo rnteir0 está implantan-

do unidadcs dp amÔnia, da mesma manei-

ra que o Brasr\ está Íazendo. Ouer dizer,

nós não estam0s soztnhos na corrida de

implantação de unidades de amÔnia.0s

Estados Unidos está implantando 12 uni-

dades de amÔnia de mil toneladas-dia, cada

uma. A Bússia, 12; a China 13; a lndia,

sequramente, 15 e o Brasil, 4. Algumas

dessas unidades são f lexíveis, como é o

caso da lndia, para operarem ou com mal-

ta ou c0m "Íuell oil", quer dizer, elas tem

possibilidade de trabalhar com esses dois

subprodutos do refino do petróleo. As

nossas unidades, das quatr0, duas delas

estã0 baseadas em "Íuell oil". Então o pri-

meiro grande ensinamento que o mundo

está nos dando, é que eÍetivamente há um

esÍorço muito sério de expansão de produ-

çaõ de amônia em term0s internacionais.

0bviamente, isso trará consequências em

termos de mercado. NÓs estamos seguros

de que, com toda a certeza, haverá pos-

sibilidade, daqui para o ruturo que esses

países, ao entrarem n0 pr0cesso de comer-

cralização com produtos agrícola brasilei-

ros, amarrarem a compra do produto bra-

sileiro ao fornecimento dos seus Íertillzan-

tes nitrogenados. 0uer dizer, não é impro-

vável que isso venha a acontecer e nós es-

tamos chamando a atenção do País para

que não desconsidere a coniuntura mun-

dial na f ormulação de seus programas. Es-

sa é uma realidade que pode ser, ao lon-
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go do tempo, modif icada - na medida em

que alguns países venham a reduzir seus

pr0gramas. Esse dado Íoi publicado pelo

"Tennessee Valey Autorithy" em março

deste ano. 0bviamente são projetos def i-

nidos, agora sempre há aquela possibilida-

de de se alterar quadros de projetos ao

longo do tempo, mas enf im f tca aí o alerta

de que em termos de amônia o mundo

está fazendo um esforço bastante expres-

sivo.

Em termos mundiais, havia uma capaci-

dade instalada de produção de amônia, is-

so em term0s de N, 62,2 milhões de tone-

ladas no período 14 e 15. Naquela época

foram feitas proieções para 7B e 79. A

primeira estimativa Íoi Íeita em janeiro de

1975 e já dava um acréscimo Para 108

milhões de toneladas-a Asia saindo de 14

e passando a 29;a América do Norte de 14

para 20; e' a Europa 0riental, inclusive a

Rússia, de 16 para 33. Já em outubro de

75 se fez uma tentativa de reanálise dos

projetos, e se c0nstatou que vários ttnham

sido retardad0s n0 seu desenvolvimento.

E as estimativas de crescimento da capaci-

dade instalada que tinhamsrdo previstasem

108 milhões de toneladas, haviam sido re-

duzidas para 97,3 milhões de toneladas.

Esse dado mostra bem aquilo que eu af ir-

.nava anteriormente que essas estimativas

de crescimento de produção são sem-

pre sujeitas a variações, a alterações, ao

longo do temp0. [/as.de certa Íorma, é

impressionante o dado de sairmos de 62.2

e irmos pelo menos para 90 milhões de to

neladas de capacidade num certo espaÇ0

de tempo, em termos mundiais.

Se nós adotarmos o gás natural como

índice de 100, em termos de custos de

investimentos, e 0 custo de conversã0, por

tonelada, de amônia, vamos veriÍicar que

I a produção de amônia a partir de nafta

I terra um custo de investimento l y,maiot

e um custo de conversã0, por tonelada de

amônia, 12% ma\or. Em termos de Óleo

combust ível, que é o caso de duas unida-

des brasrleiras, nós teremos um custo de

lnvestimento 3rl% maior e um custo de

conversão por tonelada 35't maior. Se

formos buscar a utilizaÇão de carvã0, o

custo de tnvesttmento B0z maior e custo

de conversão por tonelada , J26Á maior.

Só conseguimos o dado de investtmento

3 vezes maior, caso sela optada a produ-

ção de amônia pelo método de eletrólise

da água. 0s senhores devem ter lido, re-

centemente a CESP aqui de São Paulo

0ptou 00r una i'déia de montar uma uni-

dade de amônia em llha Soiteira, a par-

tir da eletrÓlise da água. Não sei bem qual

vai ser o desenvolvimento do assunto,

mas enquant0 nós não tlvermos uma polt'-

tica de tariíamento Ce energia, que use

as sobras de energta, Íora dos piques de

demanda e até subsidiando essa tarifa, di-

ficilmente nós poderemos produzir amô-

nia e gás natural. 0 Japão fechou as suas

unidades de amÔnia, que eram de nafta e

de óleo combustível, e agora está percor-

rendo vários países do mundo, inclusive

no 0riente Médio, e está instalando as su-

as unidades no 0riente Médio, onde exis-

tem jazrdas de gás para a rndustrializaçã0.

A Noruega que tem inclusive tecnologia

de produção de amÔnia, está fazendo o

mesmo. Ela localizou t0das as suas uni-

dades em Kater, no 0riente Médio, já que

na Noruega ela não possui gás natural e

trnha que trabalhar com nafta ou óleo

combustível, e até trnha uma unidade de

eletrólise. Ela suprimiu suas unidades e

foi construir suas fábricas nas áreas onde

existe disponibilidade de gás natural' Esta

é uma informaÇão importante porque 0

país está num processo de construção de

unidades, está c0m seus contrat0s de risco

para efeito de prospecção de petrÓleo

abertos e obviamente se espera que o de-
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senvolvlmento dos trabalhos venham a of e-

receÍ ao Brasil, a longo prazo, a possibi-

lidade de descoberta de novas jazrdas de

qás. Na medida em que iso for viável,

obviamente seria preferível, talvez, o re-

tardamento da conslrucão de algumas uni-

dades baseadas em óleo combustível, em

busca de uma equação mais favorável, que

seria o trabalho com gás natural'

No Saara Espanhol e Tunísia, existem

lazidas de alta qualidade e iazidas de baixo

teor. Até aqui havia uma sof isticação no

mundo de não usaT as iazidas de baixo

teor e se concentrar nas minerações das

jazidas de alto teor' Hoie, como se sabe

que rocha ÍosÍática é uma reserva mineral

em extinçã0, é uma coisa que vai acabar'

assim como o petrÓleo, todos os países se

i deram conta da necessidade de desenvol-

verem as suas mineraçÕes melhores e as

suasjalidasde menor teor. Sob este aspec-

to o Brasil forde certa Íorma privrlegtado

p0rque nossas iaztdas são todas de baixís

simo teor, são extremamente drfíceis e por

isso nosso país há muito tempo vtnha pes-

quisando uma tecnologia que pudesse per'

mitir o uso de nossos minerais de Íosfato'

Existiu um professor, faleceu recentemen-

te, talvez uma das maiores perdas do Bra-

sil, Prof. Paulo Abib, ele foi o descobridor

de tecnologia de concentração do minério

b rasi leiro. Ele trabalhou 1 7 anos em Jacu-

piranga e graÇas a esse esforço en0rme que

fez, junto c0m 0s engenheiros da Serrana'

foi possível desenvolver uma tecnologia

para um minÓrio de baixo teor, que agora

passou a ser a preocupação mundial'

Entã0, para n0ssa alegria, o Dr. Paulo Abib

e a sua equrpe, hoie só a sua equipe, estão

dando assistôncia a vários países do mun-

do, culas reservas de Íosfato era de barxo

teor. 0 fato de termos passado por um

esforço de pesqursa muiLo grande, de mui-

tos e muit0s an0s, agora permitiu uma cer-
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ta venda de "know how" a países que pas-

saram a se preocupar c0m suas jazidas de

barxo teor.0ssenhores observem 0 expres-

sivo crescimento previsto nos Estados Uni-

dos, de 40 milhões Para 62 milhões em

1980. Aí é toda uma retomada das mine-

rações de fosfato, principalmente da Fló-

rida. A Rússia também tenderá a crescer'

Em Marrocos é exponencial o crescimen-

to, os senhores sabem que recentemente 0

Marrocos assumiu o Saara Espanhol por

um plesbicito, 0 govern0 espanhol cedeu

o Saara Espanhol para Marrocos' de ma-

neira que daqui por diante nÓs teremos

que somar Marrocos e Saara Espanhol' e

assim vamos a 36 milhões de toneladas'

Será, possivelmente, o segundo país mais

importante em termos de produção de

rocha Íosfátrca no mundo, apÓs os Esta-

dos Unidos - em seguida virá o Marrocos

e em terceiro a Rússia. Depois nÓs temos

a China, a Tunísia e outros países com

pequenas quantidades. 0 grande esforço

está sendo Íerto de uma maneira exp0nen-

cial dos Estados Unidos, e a mesma coisa

no lVlarrocos, e alguma coisa na Áf rica do

Sul, mas c0m uma predominância muito

cia do mundo será drf icultar a of erta de

fertrlizantes fosfatados, conseqÜência da

solubilização das rochas que vão sendo

p ro duz i das.

grande do Marrocos. 0uer dizer, o mundo

está preocupado em ampliar a sua oferta

da rocha ÍosÍática' É tnteressante a gente

observar o seguinte:dif rcilmente o mundo

vai fazer c0m que essa rocha fosfática

seja vendida "in natura"' A tendência

mundial será explorar a rocha e industria-

lizá-la no país onde foi mrnerada' e exp0r-

tar o produto acabado, até porque há uma

relação de tonelagem de 3 para 1' Então

é murto melhor transportar um do que

transp0rtar três. lsso tem um barateamen-

L to de custo de transporte' Então a tendên-

0s senhores notem que de 74 el5 a

capacidade mundial de produção de potas-

so era de 2B,B milhões de toneladas e

deverá atingir em 80, Blt 36,3 milhões de

toneladas. É importante ressaltar que 0 es-

forço será bastante válido sobretudo no

Canadá, onde houve recentemente, a des-

coberta de novas iazimentos muito mais

próximos do Porto de Otawa, do que as

das áreas que até aqui eram as únicas pro-

dutoras, que eram de província de Sas-

katchewan. Essas novas jazidas que estã0

próximas do porto de Vancouver são' em

termos de disponibilidade, tão grandes

quantO as de Saskatchewan, o que deverá

darao Canadá uma perspectivade expansão

extremamente séria e de grande significa-

do. Talvez o grande problema do Canadá

seja que em determinadas províncias, prin-

cipalmente n0 caso de Saskatchewan' 0 g0-

vern0 tem a preocupação de só permitir a

expansão das mineracões desde que aquele

Delta-X a mais que vai ser expandrdo'

502" seia governo e 502 da inrciativa prt-

vada. É uma interferência governamental

num esforço de iniciativa privada, que tem

sido feito c0m sucesso até hoje e tem tra-

zido, de parte dos investidores privados'

uma certa relutância em desenvolverem

seus trabalhos e ampliarem suas minera-

ções. É um assunto que arnda está em

discussão n0 g0verno de Saskatchewan

e não se tem arnda idéia de qual será a

equação final desses entendimentos'

Mas, resumindo, nÓs poderíamos dizer

aos senhores que tudo o que nÓs possuí-

mos até aqui nos indica que deverá haver

dificuldade nos suprimentos mundiars de

nitrogênio, de fÓsforo e de potássio' até

1980 ou 81. 0 mundo está com uma pers-

pectlva de crescimento de o{erta suoerior

às estimativas de crescimento da demanda'

Nós deveremos trabalhar com Íolga até

o final da década, face a todas essas inÍor-

mações de que drspomos. Com certeza' em
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Um outro aspecto que n0s t0rna apre-

ensivos é a geração de congestionament0

de ofertas regionais. É um problema bas-

tante sério. Todo o mundo f ala em milhões

e milhões de toneladas.,lsto é importante,

mas não podemos nos esquecer que pr0-

duzir é uma coisa, agora entregar ao agri-

cultor é outra coisa. 0 Brasrl ho je trabalha

com 5 milhões de toneladas de fertiltzan-

tes, deverá estar trabalhando com 1 1 mi-

lhões de toneladas em 1980. 0s problemas

que o Brasil tem em termos de eÍiciência

de transporte são incalculávets. 0uer dizer,

clesses 5 milhões de toneladas de fertili-

zantes, eu p0sso lhes garantir, que nem

10% é transportado por ferrovia. 90"2" é

por caminhã0, sujeito a todo o processo

de barganha, suieito a todo o genero de

chantagem esuieito ató a um certo descan-

so do agricultor que derxa tudo para a úl-

tima hora e que depois quer receber o fer-

tilizante n0 m0mento eí] que c0meÇou a

chover e que ele precisa aplicar na terra,

Paraná é típico. Paraná Íica esperando que

ocorram geadas até o dia 19 de agosto,

dia de São José. Se não ocorre, no dia 20

de agosto ele quer receber um milhão de

toneladas de Íertilizantes. Se continuar

c0m essa sofisticaçã0, vai ficar sem ferti-

lizantes, p0rque não é possível de progra-

mar a n0ssa vida baseados em f atos como

esse. Este an0, p0r exemplo, o retarda-

menio da decisão do agricultor f oi um ca-

so sério, trazendo consequências das mais

dif íceis e que hoje, com muito esf orç0,

estam0s procurando neutralizar' lVas en-

tã0, problemas de geração de congestiona-

mento de of ertas, se não se cuidar da ciis-

tribuição - é um entrave sério. Já o de

crescimento das disponibrlidades; sobre

tudo de ferttlizantes rntermediárros, c0m0

já conversamos- quer dtzer, o mundo esta-

rá, sem dúvida nenhuma, batendo às por-

tas dos portos brasileiros, oferecendo fer'

tilizantes a custos mais baratos do que nós

vamos rapidamente a0 quadro nacional.

Agoi'a vamos ao "Programa Nacional de

[-ertrlizantes e Calcário Agrícola", que é

o modelo de desenvolvimento que o Bra-

sil estabeleceu e que prevê a autosuficrên-

cia no setor de fertilizantes. 0 governo

estabeleceu metas de crescimento de con-

sumo, fixou a criação de unidades de amô-

nia e para a exploração de minerais de

Íosfato e de potássio, c0m 0 inturto de

chegarmos a atingir uma situação de auto-

suÍiciência n0 setor. A grande pergunta

que se faz é esta - deve-se buscar a auto-

suficiência em qualquer circunstância?

- 0uer dizer, o grande problema que se c0-

loca hoje, para nÓs do setor e para 0 gover

no, é exatamente esse tipo de indagação'

Será que a auto-suficiência é realmente a

decisão mais interessante para as condi-

ções brasileiras? Será que a auto-suficrên-

cia é efetivamente a melhor equação em

termos econômicos? E nÓs questtonamos

um pouco o Prob lema em Íunção dos

segutntes aspectos: primeiro porque não

há dúvida nenhuma de que as proieções

de consumo que f oram feitas, não são re-

alistas. Já vimos que elas Íoram baseadas

num modelo de relações de nutrientes que

não corresponde ao que está acontecendo

na prática. Em segundo lugar, o que se n0-

ta é que aqui há alguns casos de definição

de projetos que não nos parecem, em ter-

mos principalmente de localizaçã0, c0m0

as soluções mais f avoráveis em termos de

alocação de recursos de poupança nacio-

nal, ou seja, o investimento realizado pe-

lo governo na construção dessas fábricas

em áreas distantes do mercado consumi-

dor deverá trazer problemas, e esse é um

problema que vem sendo questionado por

nós, procurando chamar a atenção do go-

verno da necessidade de reaver determina-

dos princípios que tôm prevalecido até

aqui.

terem0s capacidade de produzir;o proble-

ma de trocas comerciais em nível mundial,

0 que nos parece uma corsa perfeitamen-

te viável e da qual difrcilmente o Brasil

vai f ugir, na medida em cltle nÓs produzi-

mos 45 milhões de toneladas de cereais e

vamos para 72 milhões de toneladas no fi-

nalda década, obviamente nós vamos agre-

dir o mercado mundial em termos de pro-

duto agrícola. A consequência será esses

países, também, negociarem com o Brasil

a oferta de seus produtos que terão em

quantidades excedentes, principalmente

países aÍrrcanos e astáticos.

Finalmente - correlacionamento futuro

entre custos de Íertilizantes e preços de

produtos agrícolas. NÓs estamos muito

preocupados em não encarar o problema

de produção de fertilizantes exclusivamen-

te sob o ponto de vista industrial, defini-

ções tecnológicas, eleição de unidades, lo-

calização de fábricas, isso tudo é impor-

tante, mas é preciso ter bem presente os

custos pel0s quais os fertilizantes vão ser

produzidos para que eles mantenham uma

relaÇão de precos íavoráveis com os preÇ0s

de produtos agrícolas para que se possa

efetivamente continuar a produzlr o de-

senvolvimento do setor agrícola brasileiro.

Esses pontos todos sã0 ainda objeto de

muita controvérsia, que f oram recentemen-

te questionados por nós num documento

que entregamos a0 governo federal, no

qual f izemos uma análise crítica de todo

o pr0grama de fertilizantes do país, ofere-

cemos todas as sugestões de correção des-

ses err0s, alertand0 o governo para muitos

aspectos que n0s pareceram rmportantes

que fossem transmitidos. Entã0, certas

definiÇões ainda precisam ser dadas e nÓs

estam0s num pr0cesso de diálogo, procu-

rando fazer c0m que 0 pr0grama nacional

de fertilizantes seja revisto. Felizmente já

temos inf ormações de que algumas das
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deste. Vejam qlle esse é um defeito do

modelo que foi implantado.Ouer dizer,

se buscou um índice de industrialiçação

extremamente exacerbado, partrndo-se do

princípio de que o nitrogênio cresceria

mais do que e{etivamenie ele vai crescer,

de forma que isso deverá fazer com que

haja um novo reescalonamento na época

de entrada de operaçã0, possivelmente da

unidade de Sergrpe, já que a da Bahia ope

rará a partir de agosto de 1911.

Em termos de região-centro, nós tere-

mos aí as expectalivas de consumo, as

producões regionais - basicamente consí-

derando as unidades de Araucária e Cam-

pos, e nós terem0s, entã0, srtuação deÍici-

tária na região-centro, aré19, e vam0s su-

plantar essa situação a partir de 1980.

0uer dizer, a partir de 1980 deveremos ter

também uma situação superavitária na

regrão-centro.

Na região sul, o consumo está previsto,

a produção regional está oÍicralmente de-

clarada como sendo - a partir de 1 978,

através da Companhia Riograndense de N i-

trogenados - enLâu, se eÍetivamenTe se con-

Íirmarem os "ti mes" dessa unidade, - nÓs

terem0s também uma situação superavi-

tária de N, a partrr de 1978 - já que viemos

de uma situação de déficit, passarem0s a

a uma situação superavitária de 112 mil

toneladas.

Em term0s nacionais, cas0 se conf ir-

mem 0s índices de crescimento de consu-

m0, caso se conf irmem as produções nacio-

nais dentro dos cronogramas Íixados, é

possível chegar-se a um excedente de

mais de 500 mil toneladas de N. lsto re-

centernente Íoi discutldo com o Governo

e ele, de certa Íorma, se deu conta

de que eslava buscarrdo com muita in[en-

sidade a equação industrial simultânea de

várias unidades e está agora procurando

vai ser preciso Íazer um p0rto em Sergipe,

p0rque até aqui não existe possibilidade de

se tirar ou não só a amônia na forma de

gás,como também a amÔnia transÍormada

em uréta. A localização não nos parece

feliz"

A outra unidade, que está bastante di-

vulgada, é no sul, em Rio Grande, da Com-

panhia Biograndense de Nit'ogenados. É

uma unidade de mil toneladas dia, traba

lhando com óleo dresel, cujas difinições

ainda estâo para serem tomadas. Há um

pouco de drvergências em t0rno das pos-

sibilidades de execução dessa unidade den-

tro dos detalhes que Íorarn Íixados Ela

deverá dar uma oferta superior às necessi-

dades da regrão sul e isso tem trazido urn

pouco de apieensão na sua definrçã0. Eu

espero que dentro de pouco temp0 as aná-

lrses de natureza de mercado esteiam con-

cluídas e seia possível ao governo tomar

um ponio de vista deÍinitivo.

Por f im, nós temos ali em CamPos, no

Estado do Rio, uma outra unidade previs-

ta para 1981, que vai trabalhar com gás

natural. Então essas unidades já estão mais

0u men0s definidas - Araucária, certa;Ser-

grpe, certa; Bahia, certa; Campos, certa;

Rio Grande do Sul ainda dependendo de

um pouquinho de rníormações adicionais.

No caso de se completar esse programa,

nós deveremos atingir em 198Ü 6 100 to

neladas-dia de produção de amÔnia.

Há uma tentativa de correlacionar as

nossas previsões de consum0 c0m as pr0-

duÇões regionais localizadas de N. Então

os senhores observem que na hipÓtese de

se conf irmar as nossas previsões e se reali-

zarem 0s proletos de produção nacionai

dentro dos "times" oficialmente estabele-

cidos, haverá umsuperavit de Nde duzen-

tas, quase trezentas mil toneladas, no Nor-

ajustar nas unidades, e tenh0 a impressão

de que essas unidades deverão ser retarda-

das pelo menos em alguns anos para que

hala uma certa pre0cupação de neutrali-

zar esse déficit, não deixando o país com

uma situação superavitárta desse enverga-

dura, o que dificultaria a operação indus-

triai dessas unidades 8m ierm0s de econo-

mia de escala ou pelo menos dentro de

suas capacidades nominais.

No caso do fósforo, atualmente existem

apenas duas unidades - uma em Jacupi-

ranga, no Estado de São Paulo, que é de

propriedade da Serrana de ÍVineração e

que está produzindo cerca Ce 300 mil to-

neladas de concentrado de Íosfato. A outra

unidade é a de Araxá, no Estado de ÍVinas

Gerais e alíestá a Camig minerando uma

pequena parcela de mina, produzindo 50

mil toneladas de P20r. Então n0 m0men-

to o Brastl é capaz de produzir 350 mil to-

neladas p0r ano, com um concentrado de

rocha com 34% de P205. 0 que vai acon-

tecer daqui por diante, em fase pi-é-indus-

trial - nós temos Araxá, c0m uma unidade

cle mineracão de Íosíato, que vai entrar em

operação em abril de 1911 produzindo

600 mil toneladas de concentrado de fos-

Íato. Ouer dizer, iá dobra a oferta brasi-

leira de rocha fosfática a partir de abril do

ano que vem. Exatamente n0 an0 seguinte,

em marÇo de 78, entra em oPeração uma

segunda mina, de propriedade da VALEP,

que é uma subsidiária da Companhia Vale

do Rio Doce, aliprÓximo de Araxá, numa

chamada Tapira e que vai produzir de 900

a um milhão de toneladas de rocha f osfá-

ticas por ano. Essas duas unidades já estão

bastante adiantadas, a de Araxá prattca-

mente c0ncluída e a de Tapira ainda em

fase de c0nstruÇã0. No caso de Araxá, es-

sa mina vai construir a rocha Í0sfatada e

durante dois anos será consumida pelas

fábricas de superfosfato simples e fábricas

de ácido fosÍórico, já que a parte c1e solu-
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^ fuletas.&
Perspectivas

Moacir Vilain

J0sÉ DRUM[/0ND GoNÇALVES -
Eu agradeço a pergunta eentendo o seguin-

te. efetivamente o grande problema que se

coloca e que foi equacionado em meados

de 75 foi fazer com que a relação de pro-

duto agrícola e preÇ0 de fertilizante Íosse

favorável. E isso Íoi conseguido em grande

parte, p0r conseqüência do subsídio do

preÇo no fertilizante e em parte também

porque houve uma queda nos preços de

mercado internacional que puderam ser

transferidas para o preÇo Íinal à nível do

agricultor. Na verdade eu acho que essa

é uma política que vigora na maioria dos

.países do mundo e não há porque se ter

qualquer relutância em aceitar a interfe-

rência de um instrumento que corrige

determrnados problemas num moment0

determinado. Acho que foi o que o

Brasil teve coragem de fazer em 1975. E

hoje o problema está send0 obieto das

mais desencontradas inf ormações. 0 que

é importante saber é 0 seguinte: nós f ize-

mos um trabalho com o lnstituto de Eco-

nomia Agrícola de São Paulo, o qual de

verá estar sendo entregue ao Governo hoje,

onde se analisou, dentro de uma metodo-

so em nitrogênio, pouco realista no aspec-

to do fósforo e isso agora, felizmente,

deverá ser corrrgido, nessa reavaliação que

está sendo feita em função do trabalho

que apresentamos.

Eu acho que vou ietminar, Porque o

último seria pota'ssio e o Brasil não tem

producão de potatsro. Enfrm, nÓs tenta-

mos aqui apresentar, talvez até ultrapas-

samos o tempo que me f oi dado, uma vi-

são atual e futura do setor de Íertiltzantes

no Brasil e eu acho que daqui por diante,

dependendo das instruções do nosso co-

ordenador, ou nós ficamos à disposição

para responder as perguntas ou no decor-

rer da tarde estaremos à disposiçã0. Mu ito

obirgado.

A GRANJA - Alguma Pergunta dos

senhores para que o expositor de imediato

se maniÍeste sobre qualquer infcrmacão

ou sobre qualquer dúvida.

M0ACIR VILAIN - (Planejamento de

Racões Anhanguera): De certa forma a

gente sof re 0 mesmo problema pelo fato

de que a nossa produção sempre se destina

a uma atividade final. Apenas a gente está

completando com aquele produto ofereci-

do. Dentro desse sentido, em que os ferti-

zantes estão sendo destinados a algumas

atividades, concentração p0r atlvidade,

como é o caso, por exemPlo, da cana de

açúcar no N0rdeste, eu gostaria de saber

se existe algum estudo, alguma preocupa-

ção de que o fertilizante seja sempre eoua-

cionado com a situação do produto final,

ou seja para não ficar à disposição de flu-

tuações do mercado do produto {inal,

como é o caso da cana de açúcar. Não sei

se através de subsídios ou através de algu-

ma fórmula que permita no geral equacio-

nar de forma mais econÔmtca.

logia altamente especializada, qual teria

sido o ef eito "custo-benef íclo" no subsr'-

dio de fertilrzante, n0 a n0 passado. E eu

me lembro de ter visto ontem à noite a

conclusâo do trabalho, e foi de que o dis-

pêndio que o país Íez no ano passado foi

de 3,4 milhões de cruzeiros subsidiando

fertilizantes. E por toda uma metodologia

desenvolvrda pelo grupo do lnstituto, eles

chegaram a estimar que esse acréscimo de

c0nsum0 de adubos Íoi o responsável pelo

crescimento da produção agrícola, cujo

Delta-X de acréscimo Íoi estimado em

123 bilhões de cruzeiros. Então um custo

de 3,4 rendeu 123 bilhões de cruzeiros'

Então eu acho que esse é um documento

muito importante que estam0s distrrbuin-

do a todos, porque há hoje uma certa

preocupação em desconsiderar o subsídio

c0mo um instrumento perf eitamente vá-

lido dentro do planejamento que tem c0-

mo meta exatamente evitar essas f lutua-

ções de preÇo c0m relação aos preços dos

produtos agrícolas. De modo que não há

nenhum desdouro do país, em determina-

das circunstâncias adotar uma política de

subsídios, acho isso perÍeitamente normal,

e ho je estamos felizes p0rque até aqui não

tínhamos conseguido realizar um trabalho

de quantificação de custo-pacífico. E

agora f oi terminado esse documento que

está sendo entregue a0 govern0. Acho que

a política de subsídio é perfeitamente

válida e deve ser adotada todas as vezes

que p0r circunstâncias, as mais impossíveis

de se prever, há alterações no quadro de

preÇos, o que faz depois com que as rela-

ções de troca não seiam favoráveis e

obviamente determinem uma reduÇão de

us0 p0r parte de certas culturas. Àsvezes

as culturas tem tal valor especíÍico que

mesm0 que alterem a relaçã0, elas nâo

sentem, como é o caso do café e do açúcar,

p0rque o valor específico da cultura é al-

to. Então aquele Delta-X a mais de custo
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te ano não tem ainda células de flotacão

que sÓ vão ser insLalaclas ag0rd em ianer o'

Entã0, ainda o processo pelo qLral ela está

operando é um processo muito d0 trata-

mento f ísico do rninó io.

É por isso que se está com um índice de

26y, deÍÓsforo total. 0bvianrente a unida-

de vai receber as células de flotação e

poderá atingir os 342". NÓs acreditamos

que possivetmenLe 1a ern Íevere'ro 0 grup0

do Paulo Abib terá condições de in{ormar'

c0m bastanle precisã0, a 0a'L'r do veio

que eles conhecem, f aze' a pr oiecão pa'a

uma área grande da lazida que está avalta-

da em 250 milhões de toneladas e já se sa

be que ela poderá ser de 450 milhões de

toneladas. Enfim, está se Íazendo iusta

ment0 0 trabalho de proletar para a iazida

o conhecimenlo que se len de L-r \e o

No momento ern que se concluir esse tra-

balho, que deve ser agota em ianeiro, vai

ser possível eleger o bartcentro de localtza-

cão da unidaoe inclrsl 'al de concenl racãn,

p0rque essa unidade deve'á estar distante

de diÍerentes Íontes de trabalho, p0rque

a mineração é ferta em várias Íontes' e

então há torlo um estudo da economicida-

de sob o ponto de vrsta da localização da

unidade de concentracão l sso deverá estar

concluído em fevereiro prÓximo' 0 prole-

1o de unrdacje báslca previsto, Ó uma uni-

dade para dois milhões de t0neladas, que

será uma das maiores do mundo' Íeita em

cluas eraPas, um m,,hio na P imeira e um

mrlhão na segunda, deverá estar conclu ída

em meados de agosto e setembr0 de 1911 
'

permrti nclo então aí estudos de economt-

c da.le e 1uclo. Ouanto d pal te de enerqia

elétrrca, que preocupava muito, iá Íoram

acertados 0s cust0s de energia elétrica com

a CEMlG.Também os problernas de supri'

ment0s de água para {ins de processamen-

'i0, que exige um volume de água Íantás

.'0, lá estào c,'-p'e aTLn-o ÊJro' o-ld

dos. Realmente, nc tnornento,0 que se

laz ó prosseguir os estudos de natureza

geológica, Íísrca e mrneralÓgica não mais

rro veio que iá está determinado, mas n0

sentido maior da lazida, proletando' atra-

vás cle um pr0cesso de estatística, ge0-esta-

t ística como ó chamado, as inf ormações

que iá forem disponíveis. Entã0, no mo-

mento Patos de Minas está sendo estuda-

da com a maior lntensidade, amostras do

Íosfato estão sendo testadas num grande

prograrna de respostas à adubação que es-

rá sendo desenvolvido pela EN/lBBAPA'

aão so em solos do centro experimental

rle Cerrarjns, lá em Planaltina' como no

!nstituto AgronÔmlco de Campinas' lnsti-

tuto AqronÔmico do Paraná e no Rio Gran-

rle do Sul, estão sendo testados tod0s 0s

Íosfatos brasilerros, mais o termaÍosfato,

nillaghidrar"
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mais o hiperÍosfato, não sÓ o termof osf a-

to de tecnologia japonesa, produzido pela

|\,4lTSUl, que é o lorim, como um termo-

fosÍato cula tecnologia Íoi desenvolvrda

aqui em São Paulo, no lnstituto de Pes-

qulsas TecnolÓgicas, e tud0 isso relaciona-

do com o ÍÓsÍoro solúvel que é o super

íosÍato triplo. É um pr0grama de quatro

on0S, é realmente o pr0grama maior que

se realiza no Brasil em termos de respos-

ta a diÍerentes Íontes de fÓsforo, e que se

iniciou em ianeiro deste ano' De Íorma

que se está cuidando dos aspectos cias mi-

nas, propriamente ditas, de aspectos de

oblenção de respostas agronÔmicas para

poder orientar daí por diante a utilização

desse ninério 0 que nos parece muito

importante é que o fosÍato de Patos de

lVinas não poderá ser considerada dissocia-

da de uma inÍraestrutura de transporte'

Se nós, concomitantemente com a explo-

ração das minas não f izermos um pr0cess0

cle escoamento do minério, não há como,

eÍetivamente, realizar o pro jeto. E vamos

ad iante, não ó sÓ 0 transp0rte - é toda uma

cidade que terá que ser construída no

local. Se alguém iá teve oportunidade de

conhecer Jacupiranga, no litoral sul de São

Paulo, a Serrana cri ou uma cidade para

ali localizar seus engenheiros, localizar

seus técnicos, etc. Ter-se-á que Íarcr a

mesma coisa Iá na área, que é uma área

totalmente desprotegrda em terrn0s de

inlraestrutura - escolas, casas, etc' É um

projeto muito grande, e cuja prrmeira pre-

visão de custo apenas de mineração é da

ordem de 100 milhões de dÓlares' Infelrz

mente, ató 0 m0mento a cPR[/ não está

contratando a equipe Paulo Abib para ana-

lisar a solubilização do Íosfato, quer dizer,

a utrlizacão daquele fosfato para a produ-

ção de f ÓsÍoro solúvel. A mrssão dele está

c0ntida em produzir um c0ncentrado com

34%.

Consulte-nos sem compÍomisso e nosso

departamento especializado lhe dará á orien-

tação correta para o equacionamento do a-

bstecimento d'água em seu estabelecimento'
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iôie Junqueira de Azevedo:
" Á seleccto Çl,erul.cus,é a hase
poru q uglltoruü üa
pecaarut

JUN0UEIRA DE AZEVED0 -Senho-

res Dlretores da Revista A Granja; parti-

crpiantes dessa mesa redonda. Em pri-

meiro lugar quero me congratular com a

revista A Grania pelo fato de ela se

preocupar c0m 0s problemas agro-pecuá-

rios do País.

Realmente esses problemas precisam

ser debatidos como estão sendo agora' A

agropecuária exerce as suas atividades

longe dos grandes centros e infelizmente

os agricultores e pecuaristas nã0 debatem

os problemas. E Por isso

gratular com a revista A

preocupaçã0, ela não tem só a preocupa-

ção comercial e sim preocupação dos pro-

blemas nacionais, principalmente relacio-

nados com a agroPecuária.

Nessa fase diÍícil que o País atravessa,

principalmente com a crise energética, e

conseqüentemente c0m o problema da

inf lação aumentando cada vez mais, enca-

ramos com bastante otimlsmo a pecuária

de co rte.

quer0 me c0n-

Grania por essa
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As perspectivas são as melhores possí-

veis, tanto a curt0, médio e longo prazo'

0 nosso país tem vasta extensão terri-

torial e tem condições climáticas favorá-

veis para produzir carne.

Nenhum País no mundo tem as condi-

ções de aumentar produção de carne, pelo

contrário, os países europeus estão dimi-

nuindo a sua produção porquanto eles só

podem criar no regime de conf inamento' e

hoje a soia e outr0s produtos estão subin-

do muito no mercado internacional e a

atividade está sendo anti-econômica, daí a

razão que os paízes eur0peus diminuíram

consideravelmente o seu rebanho e c0nse-

qüentemente a Produção de carne'

Em segundo lugar, nós vemos o nosso

c0nsumo aumentar. Pelos dados fornecidos

pela SUNAB, consumo de carne nos gran-

des centros, São Paulo e Rio, vem aumen-

tando na ordem de 15%as ano' E assim

mesmo houve um aumento do preço da car-

ne do início desse Governo até agora na

ordem de 150%. 0 produtor não recebe

esse aumento, mas o consumidor está

pagando na ordem de 150%do início

desse Govern0 até hoje. Não obstante

isso,o consumo de carne vem aumentando

nos grandes centros, nos principais centr0s

consumidores do País na ordem de 157o

Então é uma das PersPectivas das

melhores possíveis. 0 mercado interna-

cional, que ficou paralizado durante os

dois anos, iá está iniciando as suas c0mpras'

0 Uruguai que teve dificuldades de

exportar carne durante os dois anos, n0

mês de iunho Íez a sua maior exportação

deste ano, 150 mil toneladas. A Argentina

também exportou muito Pouco o ano

passado, na ordem de 250 mil toneladas,

mas este ano, no mes de novembro, ela

está completando 600 mil toneladas de
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dianteiro. Então a n0ss0 ver deve-se fazer

estocagem de um dianteiro e um trazeiro,

e o excesso que houver do dianteiro duran-

te a entressafra pode-se oferecer às rndús-

trias para evitar que elqs venham adquirir

carne do Uruguai e 0utr0s países Eu acre-

dito que hoie não há mais possibilldade,

porque normaliza o mercado, o preco do

Uruguai para o ano vai ser bem superior ao

nosso. Mas de qualquer maneira não há

interesse nenhum. Nós não queremos abso-

lutamente que às indústrras de enlatados,

f alte matéria prima. Mas não concordamos

absolutamente, esses an0s que houve um

excesso de carne no Uruguai houve um

preco mais barato, que imPortassem

carne, uma vez que elas exportaram c0m

preço muito superior a0 prec0 interno' 0s

preÇos exportados, de acordo com os

boletins da CACEX, é na ordem de 1.700

a 2.000 dólares a carne enlatada. Portant0

é muito superior ao preÇo interno vigente

daqui, não se iustificando de maneira

nenhuma as importacões que elas Íizeram'

E além do mais a orientação que o

Conselho de Polícia Aduaneira fez foi

a mais nociva possível para a nossa pe-

cuária, porquanto ele deu isenção de todos

rmpostos para ela importar, concorrendo

com o produto nacional que incide pelo

menos no ICM e no FUNRURAL.

A orientação em relacão aos produtos

manuÍaturados é completamente 0 contrá-

rio.0uando exisrem similares nacionais as

importações dos produtos manuÍaturados

são gravadas com alta tarifa alfandegária '

Em relação'a carne f izeram iustamente o

contrário, dando um grande desestímulo

ao produtor.

Em resumo, a política acertada é res-

tringir mesmo os problemas creditícios'

evidentemente que não há necessidade de

um excesso de crédito na pecuária Ativi-

dade queexiste excesso de crádito é uma

nesse setor. E as intervencões estatais,

muito ao contrárlo de evitar os abusos do

poder econÔmico, têm {acilitado os abusos

do poder econômico.

Eu quero só citar a intervencão militar

das invernadas em 1965. 0 mercado na-

quela ocasião era 13 cruzeiros a arroba'

Houve um tabelamento da SUNAB a

I cruzeiros, isso no mes de junho. Mas a

carne ficou liberada, foi tabelada só em

novembro. Então não havia melhor coisa

para a indústrta do que c0mprar a carne

tabelada, se o produtor recusasse a venda,

chamava o glorioso Exército Nacional,

mandava vender, e depois a SUNAB vendia

a carne pelo preÇ0 que ela quizesse'

lsso é uma rntervenção para tactlttar os

abusos do poder econômico concentrado

nas indústrias.

Portanto, o que é Preciso, a nosso ver,

é o mínimo de intervenção estatal no

setor. A rntervenção do Estado deve se

restringir a problemas creditícios e a pr0-

blemas sanitários. E é admissível também

no estoque regulador.

No centro-sul do país existe no regime

de pasto, as condições da entressafra desÍa-

voráveis à produção de carne, é o Írto e a

seca. P0Ítanto há menor oferta de carne'

E por outro lado há um excesso no perío-

do da safra. Então evidentemente há um

grande interesse do produtor, do consumi-

dor que se Íaca essa estocagem, evita-se

que avilte 0 preÇo do boi na safra e por

outro lado evtta que haia o aument0 exces-

sivo da carne na entressafra. Evidentemen-

te é prectso que se faça nessa estocagem

alguns reparos, haja visto que eles Íazem

uma est0cagem de dors trazeiros para um

dranteiro. 0 consumo é de 30% mais ou

menos de dianteiro e 70o/o de trazeiro Se

eles Íazem essa estocagem de dois para

um, existe atnda mais sobra de dranteiro,

entã0 se avilta e se favorece muito as

indústrias de enlatados que c0mpram 0

ailvidade ruim. Atividade boa.ela faz sem

crédito, o crédito é uma coisa subsidiária,

ele deve aludar a desenvolver' Não é, como

por exemplo, agora que existe um plano

de álcool e o Governo pretende financtar

1007o Geralmente, eles escolhem os luga-

res que a altv;dade é inadequada, as regiões

que não dão cana, se escolhem as regifls5

onde dá cana a ailvidade prrvada foi inde-

pendente do Íinanciamento. Mas de qual-

quer manelra e necessário o financiamento

em todas as ativldades, cria, recria, engor-

da, o financiament0 a longo praz0, p0r-

quant0 a atividade oecuárta é uma ativida-

de a longo praz0 e os iuros também com-

patíveis c0m a baixa renlabilidade do

set0 r.

Acredito que o Governo se conscienti-

zou disso, tanto que acabou c0m a c0rre-

ção monetária que incrde sobre os emprés-

trmos do C0NDEP.

Então no setor creditício o atual Gover-

no fez drversas modiÍicações, intensrf icou

com a retenção de cria, que beneficiou

muito ao criador, embora precise algumas

modiÍicacões, mas de qualquer maneira o

setor de crédito var indo muito bem'

0 setor da estocagem também. Ouanto

a problemas sanitários, acredi{o que o

Ministério da Agricultura vem desenvol-

vendo uma campanha bem estruturada de

combate'a Íebre aÍtosa e está muit0

preocupado e vem melhorando gradativa-

mente a eticiência das vacinas, p0rque sua

i organização está muit0 bem estruturada'

A camPanha contra a brucelose tem

que ser modif icada. Ela iá deu uma peque'

na abertura. É preciso num país de grande

rebanho c0mo o nosso uma vacinacão em

massa em determinado período e depois

vacinar apenas as bezerras. Evidentemente

que nós não tem0s condições de examinar
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são as perspectivas futuras visando

aumento do consumo Per-caPita' que

ainda acho pessoalmente muito baixo

Brasil, dado o nosso efetivo'

JUNOUEIRA DE AZEVED0 - 0 con-

sumo na estatística oficial é muito baixo'

mas na realidade o consumo é muito mator

que as estatísticas oÍiciais' Pode percorrer

o Brasil de norte a sul, em todas corrupte-

las, em todos lugares brasilerros' 0 prat0

principal é a carne' 0 que existe'realmente'

é matança clandestina' existe matança

ã* trrnáut que não estão em estatísticas'

,*,ro ,u,unça debaixo de árvore' tudo

isso que não entra na estatística' Mas po-

de verif icar 0 c0nsumo de carne' faça uma

viagem pelo Brasil interro' em tod0 restau-

ranie existe a carne bovina' Nós somos um

país muito grande, com as regiões pouco

ãesenuoruiOas, o controle do Governo

Cr.,r.t é diÍícil até em Íiscalizar lá no

Acre, e acho que o PreÇo não é tão alto'

creio que 0 pÍeÇo é barato pelo seguinte'

n'o n.r, a arroba de carne hoie está 230

,on,or, muito actma do centro-sul' e. o

consumo é muito grande' 0 senhor vat a

Rio Grande e existe um grande número de

aÇougues e à tarde eles estão fechados

porque iá venderam toda carne'

lsso é uma Prova de que o Preço ainda

está muit0 barato e o poder aquisitivo do

povo permite a compra da carne'

E comparando c0m os outros produtos'

com 0 Íeiião e com o arroz' é realmente

barato. Portanto 0 consum0 de carne e

muito grande e as estatísticas oÍiciais em

nosso País não f uncionam'

LUtz vlcENTE GENTIL - Eu gosta-

0

EU

n0

ria de levantar uma questão' Eu creio que

uru Out opções mais importantes que nós

temos de econ0mia,no atual momento de

r.rrrsã0, é a exPortação' E a carne bovina

]untamente com outros pr0dutos agrícolas

,espondem por grande pauta das nossas

exportações. Então eu perguntaria ao se-

nhor quais seriam os três pontos básicos

para abertura de novos m.ercaO1l1o 
11e;

rior e como se poderia Íazer para maxt-

mizar o volume de País Por País?

JUN0UEIRA DE AZEVED0 - As

exportações estiveram paralizadas durante

uns dois ou três anos' A EuroPa com a

u',u O* rações reduziu seu rebanho e

abateu uma porcentagem muito grande de

matrizes formando um estoque com essas

matrizes.

Mas hoie ela não tem mais o estoque

e não tem matrizes para reproduzir carne'

Então o interesse é muito grande' Nós

temos realmente condições de exportar e

o norro preço é c0mpetitivo no mercado

internacional' Evidentemente que nós não

podemos exportar muito porque 0 consu-

mo interno é muito grande' é diÍerente da

Argentina que Produz mais do que

c0nsome. Portanto as nossas exp0rtaÇoes

'ea/çeveRetRO

podem aí atingrr a 1 0% e acredito que ela

o.lt 
" 

aumeniando na ordem de 5 a 10%

de ano Para ano, e não exPortar de uma

vez se não haverá o colapso intern0' sur-

ginOo um problema social sério' Mas

também não devemos exportar uma quan-

tidade grande um ano e depois em 0utr0

I ano reduzi-la. Aí nÔs não conquistarnos o

Luiz Vicênte Gêntil

internacional. 0 mercado inter-

exige o fornecedor constante'
mercado

naci onal

sociais.

Portanto nôs devemos comeÇar com a

exportação na ordem dê 10%e ter merca-

do. Mercado não se discute' E aumentando

irro n. ordem de 10% Por ano' lso dá um

estímulo ao produtor e conseqüentemente

aumenta a produção e por 0utr0 lado não

falta internamente, gerando problemas

0Dl SILVA - Falou-se muito aqui do

problema da intervenção do Governo no

setor. Então nós perguntamos qual seria

a posição da Associação c0m referência

ao problema da carne congelada?

JUNOUEIRA DE AZEVEDO _ A
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Robert Jaccard

muito grande, de uns cem milhões de

cabeças, mas o estado deste gado está em

condições ruins, pelas prÓprias estruturas

que as fazendas tem. Então a minha per-

gunta, falando em perspectivas do mercado

da pecuária no Brastl, é: 0uais são as

medidas que se poderiam tomar para me-

lhorar essas condições?

Não é uma atitude pessimista minha, é

somente uma observaçã0.

JUN0UEIRA DE AZEVED0 - Me

desculpe 0 representante dos fertilizantes,

o melhor fertilizante que existe é o preç0.

PaTa concorrer com ele não tem.

E portanto, tudo se normaliza. Eviden-

temente que o criador está desestimulado

com a questão psicolÓgica. Eu acho que

Cr$ 350,00 é difícil comprar bezerro

p0r esse preÇ0, num cartão assim exagera-

do l\,4as, realmente ele não está assim

numa proporção do boi magro nem do

boi qordo e nem do preco da exportação

de carne enlatada. Evidentemente que 0

criador sofre mais, porque ele está lá

no sertão de Goiás, e a maioria desinf or-

mado.

Recentemente um criador de Campinas,

foi à França e o Delfim Netto proporcio-

nou visita a diversas íazendas na Franca,

onde há um desestímulo muito grande

por ser uma atividade anti econÔmica. Ele

achou que as instalações dos mineiros mais

atrasadr-ls do sul de IVinas são superiores
'as dasÍazendas da França. Portanto, não

é tão ruim assim. Agora, a melhoria vai em

Íunção do interesse econÔmico. 0uando

tiver preco o sujeito sabe o que Íazer. l'á
hoje uma preocupação na melhoria da pe-

cuária. Mas isso está condicionado ao inte-

resse econômico. Sem preço não existe

nada que se possa fazer. Mas eu acho que

você pode encaíar com otimismo, isso

chegará dentro de pouco temPO.

PERMINI0 N/0BElRA - Dr. Junquei-

ra, voltando um pouquinho à penúltima

pergunta que Íoi Íeita a pouco pelo nobre

colega, o senhor aÍirmou que a partir da

entrada deste Governo, o consumidor

pagou 150%a mais pelo preço da carne. E

pelo que entendi, a pergunta que ele lhe

fez, nós não conseguimos perceber muito

bem a sua resposta, então eu dividiria a

minha pergunta em duas etapas.

0uanto Íor que o Produtor recebeu a

mais nesses últimos três anos, quer dizer,

nos três anos deste Governo pelo preço da

carne?

JUN0UEIRA DE AZEVED0 - lsso

varia muito, p0rque existe o preço de saf ra

e o preÇo de entressaÍra. Vamos falar de

São Paulo. São Pauro Íoi rrais ou menos

na ordem, atingiu a 185 a arroba em março

e ele começou com i i 0. Houve um acordo

de cavalheiros no dia 28 de marco de 1914,

o Governo estava lá há 13 dias.

Aquele acordo de cavalheiros era de

1 10 por arroba do boi, 6,50 um quilo de

carne do trazeiro e 5,20 do dianteiro. E o

preÇ0 d0 consumidor, exatamente assim,

PermÍnio Moreira

a ordem de cada peça subru assim daquela

época até hole em 1 50% na ordem do

consumidor final.

PERi\/llNl0 I\/0BElRA - Sim, exato.

Eu observo um otimismo muito grande da

sua parte n0 que se refere'a carne do

Br-asil atualmente e pel0 que nós pudemos

observar, eu não disse o nome da nossa

empresa, F.N.l. Howard do Brasil, não é

muito bem a realidade pelo que a gente

tem encontrado aÍ fora, vou lhe explicar

porque. A F.N.l. Howard do Brasil já há

alguns anos atrás, inclusive a própria

Granla realizou vários trabalhos a esse

respeito, trouxe para 0 Brasil e tent0u

introduzir no Brasil o sistema Howard

sobre silagem que é feito, o senhor deve

conhecer inclusive, na Europa e nos

Estados Unidos há muitos anos. E o maior

problema que nos deparamos foi exata-

mente com 0 rnesmo preÇO que se paga

pela carne, tanto c0m a carne que é confi-

nada, como a carne que é usada no sistema

Voisin, com0 com o gado que Íoi jogado

n0 pasto, no Mato Grosso ou seja aonde

Íor, ele vai pegar o mesmo preÇo que está

pegando aquele element0 que tem exata-
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quilo por animal, então ele produz pouco

por hectare. Produz dentro das n0rmas,

mas por hectare é muito pouco, mas ele

paga 0s impostos por hectare não por

an imal.

Acredito que o problema da nossa

pecuária justamente naquilo que 0 nosso

painelista frisou, na entressafra, e para

isto ninguém ainda fez nada. Verif icamos

até nas savanas de Roraima que tem uma

época de seca de cinco a seis meses, seca

total, onde não tem mais nada na pasta-

gem. Oue nós conseguimos, pelo manelo

do pasto, pelo manejo razoável e pelo uso

de forrageiras para produzir o aumento de

carne durante a época de seca de 90 quilos

por animal. Oue isso em época de seca já

á um efeito muito grande.

De maneira que 0 que nós estamos esti-

mulando por toda parte é justamente, e

que o pessoal se defende de maneira pouco

sofisticada contra a seca e c0ntra 0 fri0,
silos, Íeno e todas essas coisas são métodos

que oneram muito. Eu conheco um fazen-

deiro, apesar de ter gado de cria, vende o

gado de "pedigree" que tem um preÇo

maior do que aquele que vende gado de

abate. Ele disse: olha, com silo e com feno,

past0 e com a suplementaçã0, eu pratica-

mente não tenho mortalidade de gado na

época de seca. Mas o preÇo do meu gado

está assim que mal e mal equilibra 0 preÇo

de gado pedigree.

Então eu pergunto como o homem que

simplesmente tem gado de abate pode se

dar ao luxo para estas medidas?

De modo que a orientação de nossa

pecuária,no meu ver,deveria ser fundamen-

Lalmente modilicada para permitir que o

produtor tivesse algum estímul0 para c0n-

tinuar. Porque hoje na maioria dos casos

os pecuaristas tem que criar gado p0r am0r

à proÍissão e não por causa do lucro que

tem.

.IUNOUEIRA DE AZEVED0 - Em

primeiro lugar eu acho que o consum0

vem aumentando demasiadar-.rente, 0s

dados f ornecidos pela S U NAB, dados de

São Paulo e Rio, onde nesses dois últimos

anos houve um aumentO de 15o/oa0 ano, o

que é um aumento muito bom.

0uanto ac problema da Austrália,

realmente a Austrália produz muito mais

do que c0nsome, ela depende do mercado

europeu. Nos anos que eles abateram as

matrizes,lá não havia comprador, enterrou,
jogou fora, fez qualquer coisa com a

carne. Realmente ac0nteceu isso. I\/las não

hoje. Hoje a Comunidade Econômica Euro-
péia está blefando, ela não tem mais esto-

que. Esse ano mesmo ela não tinha. Por

exemplo, a Argentina fez a mesma coisa,

ela anunciou que tinha um estoque muito
grande que nâo ia comprar, e ia compran-

do devagarinh0 para 0 preco não aumentar.

E no fim de outubro de 1 976, ela

comprou 0 resto, adquiriu 600 mil tone-

ladas. Ela estava realmente precisando.

Evidentemente que ela,como comprador4

não ia anunciar que acabou o seu esto-

que. lsso está dentr0 d0 comércio.0
comprador vai dizer que precisa, que está

desesperado por causa do produto?

Eu acho que normaliza a situaçã0. Nós

vamos entrar na exportacã0. Agora, nÓs

podemos exp0rtar muito também, nã0, a

situacão é diferente, tant0 que não houve

crise interna aqui porque o c0nsum0

interno aquitambém é muito grande.

íVas o que é preciso, a melhor orienta-

ção é o preç0. 0 preço nós sabemos,

melhora as pastagens, sabemos usar o Íer-

tilizante adequado, aparece a técnica, e

sem preco não há nada disso. 0 resto é

poesia.

Mas eu acho que esse preco está emi-

nente. 0 que está havendo é um efeito
psicológico. Muita gente está desanimada,

está inÍluenciada pela campanha derrotista,

isso ó uma campanha derrotista que está a í.

As indústrias querem comprar o boi

barato, o recriador quer comprar o bezerro

barato, então tod0 mundo está Íazendo

uma campanha derrottsta e todo mundo

está desanimado. E realmente enc0ntra

produtos hs vezes baratos.

ÍMas essa fase passa, o sujeito não

engana muito tempo. Depois existe a

necessidade e chegará o mercado. Por

isso que eu acho, como a srtuação é boa,

não é falsa nã0, a situacão é realmente

boa. Se aumenta o consumo, se tem

perspectivas de exportaçã0, se tem tudo,

o negócio é bom. Se o negócio fosse bom

mas c0m perspectivas ruins, aí era um

negócio de alarmar. Esse é um negócio

bom. 0s grandes centr0s consumidores

aumentam 157o. No Norte a carne custa

muito mais cara do que aqui. lsso não é

um bom sintoma?'lsso é um bom sintoma.

Está ruim agora, mas tem boas perspecti-

vas, não é perspectiva futura nâ0, é ime-

diata. A exportação desse ano se c0mpara

a0 ano recorde, em 72 nós exp0rtamos, e

foia maior exportaçã0,200 mil toneladas.

Exportamos 160 mil de in natura e 30 mil

de enlatados. Esseano nós vamos exportar

uns 100 mil enlatados e 100 mil de in

natura. E o enlatado é preco, evidente-

mente tem 4 indústrias que exp0rtam

enlatados. Dessas 4 industrias, pode

ver pelo boletim da CACEX, a menor

exportação foi a 1.700 dólares, indo

para 2.000, 2.100 dólares a tonelada.

lsso representa a( 250,270 ou 300 cruzei-

ros a arroba. Evidentemente tem o custo
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tamos mais, eu acho que o ano que vem

em diante o mercado vai exportar toda a

produção nacional, se quisei', tem mercad0

para isso. Evidentemente que nÓs não

podemos exp0rtar o que vai fazer Íalta

internamente lVas a medida que v i cres-

cendo a producão das outras carnes, pode-

rtrrrs àurIe0tâ, a exporlaÇã0, que é vanta-

josa para o pr0duto'e para a econ0mia

nacional.

A GRANJA - Bem, mas nos aqui,

dentro daqurlo que nÓs n0s propusemos,

ouvimos hoje com toda atenção e veriÍica-

mos, por exemplo, que a AN [JA, através

do Dr Drumond, foi muito enfática ao

Íazer a defesa de algo que hoje é bastante

polêmico, e p0rtant0 tem várias c0rlentes,

ou seja,a defesa do subsídio de 40% do

aduho.

Eu digo que é muito polêmico, POrque

nós sabemos, em term0s econÔmicos, em

term0s f inanceiros, até em termos bur0-

cráticos e, porque não dizer, em term0s

morais, nós temos até problemas no Rio

Grande do Sul de cooperativas que estão

sob intervençã0, porque existe a fraude

nesse sentido Então devemos aqui ser

muilo claros, nuilo incisivos.

Eu perguntaria ao Dr. Junqueira, e dirra

que, o senhor falou bastante e nÓs com

toda atencão o ouvimos, que realmen-

te o fator em termos de Pecuária, uma

vez resolvido o fator preü0, o resto seria

uma decorrência normal e Óbvla de que

todos os problemas seriam esclarecidos

A minha perqunta seria também, e Por

isso aflorei 0 aspect0 adubo e muito se

Íala aqur em intervenÇão governamental e

em contrapartida com ação da iniciativa

privada. E nem sempre se c0mpatibiliza

uma intervenção e em termos de iniciativa

privada.

Existe a hipótese de uma c0mpatibili
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lado, ela produz o

dade econÔmica em 1977, veia bem,

porque a pergunta está a nivel governa-

mental, porque nós sabemos que uma série

de circunstâncias e uma série de ações do

Governo vão ser Íeitas nesse sentid0-ha-

veria a possrbilrdade, vamos dizer, de

sobrevivência, a cornpatibil idade econÔmi-

ca c1a pecuária nacional sem o subsídio

indireto, no caso, através do luro subsi-

cliado, ou seia, eu tenho um custeio de

l5% e vou pegar um caprtal de giro a 30%.

Pergunto 0 segulnte, Dr. Junqueira Há

possrbrltclade da pecuár a subslstir como

entrdade econômica e ativrdade econÔmi-

ca compatível,sem um ampar0 de crédrto

rural Íarto, amplo e barato por parte do

Governo?

JUN0UEIBA DE AZEVED0 - Acho

que a pecuária tem uma baixa rentabilida-

de Ela "pa'mente não pode pagar juros

acima de 1 5% lsso pode se veriÍicar naque-

les Íinanciamentos do F UN DEP, nos pri-

meiros financiamentos existtarl proprie-

dades que se fossem vendidas não davam

para pagar, p0rque houve realmente uma

grande desvalorizacão do nosso dinheiro e

era em dólar, porque ela tinha uma baixa

rentabilidade

Eu acredito que também a Pecuária

não deve ter amplo Íinanciamento, todo

o negÓcio que tem amplo Íinalrciamento é

negócio ruim. Negócio bom existe sem o

Íinanciamento. E o Íinanciamento ó para

ajuclar a desenvolver a atividade. Todo

negócio que precisa de 100% de financia-

mento deve seI um negÓcio muito ruim, se

não houvesse Íinanciamento o senhor não

faria o negócro.

A vantagem que a Pecuária leva, a

pouca mão de ohra, ela não estragará a

terra se não puser gado demais, ela acom-

panha a inÍlacã0, mas tem uma baixa ren-

tabilidade.

Agora, por outro

o produto dela, tem preco competitivo

no mercado internaci0nal. Enquanto que

os manuÍaturados precisam dos subsídros,

isencões, e tudo o mais. A carne, houve

até o confisco na exportação de carne. Se

o Governo dá bastante subsídios para

exportacão de manufaturados, dá isenções

e dá tudo, não é nada demais ele dar um

juro para a pecuária, que não deve ser

100%, nem 50o/o, na máximo 507o, não há

mal que e1e dê luros aí na ordem de 15%.

Ela vai Íazer divisas, ele vai dar 0 estl'mulo

a uma prodlcão que vai gerar divlsas

nessa hora drÍícil que o País está atraves-

sando.

A G BANJA - Dr. Junqueira, na sua

opinião ainda, apenas urna pergunta,0

preÇo da carne estaria h0je achatado,

vamos dizer, p0r esse chamado acordo de

cavalheiros? 0u é um preÇo na realidade

subsidiado rndiretamente por financia-

mento, como nÓs sabemos?

JUNOUEIRA DE AZEVEDO - O

Íinanciament0 para a pecuária, as ativida-

das pecuárias n0 seu todo no Brasil não

tem nem 5% de trnanciamento. Financia-

mento para a pecuária ó murto pouco, é

mínimo. Tem as vezes algum setor, p0r

exemplo, setor industrial da indÚstria da

carne que tem f inanciamento a B0%. Mas

o Íinanciament0 para a pecuária é mínimo,

mínimo, minimo.

A GBANJA - 0 senhor considera o

preço hoje da carne livre no mercado ou

ela está achatacla p0r interesses sociais do

Governo?

JUN0UEIRA DE AZEVED0 - Nã0,

não existe tabelamento nenhum.0 preço

é livre. Esse acordo de cavalheiros é um

preço de reÍerência para fazer est0cagem

Eu estou discutindo aqnra 0 p'PCO, isto
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esse o problema, mas sim a rndÚstria, nâo

o atravessarior É claro que a indÚstria tem

nais 1o.ca. Há o seguinte, a maior parte

dos produtores, principalmente criadores

moram no sertã0. Eles nem sabem cnde é

o gabinete do ministro, não sabem se tem

SUNAB ou nã0, e nã0 tem espírrto asso-

ciativo. A indústria é muito diÍerente. A

tndústria tem relacões púbiicas que está

todo dia no gabinete do ministro, e não

sei 0 qup. 0 nosso preco o'ecisa se en'04-

relhar ao internacional.

PEB[/lNl0 ÍV0REIHA - 0 senhor diz

que a indústria tern quem vá ató o

|\/inrstro da Agricultura para lutar, e os

produtores, quem eles teriam?

JUN0UEIBA DE AZEVED0 - 0s

produtores e as n0ssas associacões são

muito fracos, inclusive a nossa, que não é

tão eficiente c0m0 0 Sindrcato da indus-

tria do frio e, por exemplo, as indústrias

de enlatados As indústrras de enlatados

são poderosas, bem organizadas e particu-

larmente têm gente que Íica lá dentro

Cito um caso quando se criou o conÍisco

da carne, um diretor que estava na reunião

do Conselho l\/lonetário Nacional, fechou

o câmbio na véspera c0'n qual'3 6u çinco

indústrias. Agora, os produtores são mi-

lhares de gente espalhados pelo interior,

não podem ter forças, e as entidades tam-

hém não funcionam... Eu estou falando

como presidenie de uma entidade. É isso

o que acontece.

PERMINI0 N/0RElRA - Ouer dizer

que quatr0 organizados, podem mais do

milhares desorganizados, espalhados pelo

sertã0, que não sabem onde é o gabinete

do ministro, não sabem se existe ministro,

nunca foram a Brasíl ia, evidentemente.

A GRANJA - Nós devolvemos nova-

mente a palavra a quem quizer f azer mais

una pergunta ao ilusl.re expositor.

JUN0UEIRA DE AZEVED0 - Se eu
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f osse a indústria, faria o mesmo.

criticando, é do PaPel dela.

produtores se defenderem. 0

mento está dentro das normas

cio

Não estou

Cabe aos

co mpo rta-

do comér-

B0BEBT JACARD - Eu estou falando

do lado das Pessoas que soÍrem com a

situacão da carne. 0 otimismo é uma coisa

muito favorável quando vai acompanhado

rle um programa, 0 Dr. Junqueira crittcou

a mesma associacã0, a dos melhoristas,

oelo fato de que não tem a eficiência de

que precisa. Entã0, não acha que para uma

perspectiva 0timista da pecuária no Brasil

se precisaria estabelecer programas educa-

tivos como primeira necessidade? E, uma

vez cstabelecidos, então se Íalar de expor-

taçã0, de melhoramentos da pecuária e

desse otimism0 que o senhor está mostran-

do? Eu acho prioritário que seiam esta-

bplcc,dos prog'amas educativos, lustamen-

te Dara 0s fazendeiros que vivem no sertã0.

0 otimismo hoje é um pouco exagerado.

Fu não estou Íalando c0mo um pecuarista

que soÍre muitas das sitÍ.racões, já que nÓs

na Íazenda estam0s desenvolvendo expe-

riências de melhoramentos, tem0s investi-

ment0s fortes realtzados e vemos uma

saída. Mas para transmiti'essa mensagem

precisamos justamenÍe de associações e de

um programa educativo.

ItIN0UEIRA DE AZEVED0 - Eu

reaÍirmo que o meu otimismo não é exa-

gerado. Se o produto sai aumentando o

consumo com preÇo já acrescido, tem

perspectivas de exportação e o n0ss0 preÇ0

é competitivo no mercado internacional,

então há ratão Para o otimlsmo.

A crítica que estou fazendo é a seguin-

te:não existe no meio da pecuária o espíii-

to associativo. Por exemplo, no Brasil

existem 10 rnil criadores de gado Nelore

e associados só 600. lsso prova que não

existe o espírito associativo.

0 nosso País é muito grande. Uma

entidade como a nossa, com sede em

São Paulo, não Pode correr o Brasil

inteiro porque ela não tem condições de

atuar. E acho que ela tem feito o máxrmo

que pode fazer. NÓs temos realizado

algumas c0ncentraÇões em diversos esta-

dos. Acredito que seja p0uc0, mas ela não

tem mais condições. Só o temPo é que

pode Íazer rsso. 0 PreÇo, esse sim, é o

Íundamental, pois proporciona uma me-

lhoria de condições, como, também, o

maior esclarecimento do produtor pecuá-

rio.

A arroba custa hoje Cr$ 160,00. Mas,

liberando os abates e podendo vender

carne fresca nos grandes centr0s consumi-

dores, o preço vai reagir de imediato e

com ótimas perspectivas futuras.

Aumentando o boi gordo, evidente-

mente, tem que aumentar o magro e

também o bezerro, e tudo isso é a corrente.

Agora nós não podemos de maneira nenhu-

ma pedir para o Governo Proteger o

bezerro, já que depois se sentirá no direito

de tabelar o boi, o que atrapalha todo o

desenvolvimento. Nesse setor de comercia-

lização nós não queremos que o Governo

atue. Assim, teremos que soÍrer um pou'

quinho agora para c0mpensar no futuro.

Vamos pedir uma medida imediatista -

prOteger o bezerro agOra, para depois o

Governo se sentir no direito de tabelar a

carne e atrapalhar tudo, atrapalhar t0d0 0

desenvolvimento da pecuária? A meu ver

essa deve ser a orrentaçã0.

A GBANJA - Muito obrigado. Se

alguém deseja ainda se manifestar a respei-

to do que Íoi exposto, a palavra está a

disposiçã0. Como ninguém mais queÍ se

manifestar, eu daria aqui como encerrada

a primeira etapa de nossos trabalhos,

agradecendo de antemão o que nos foi

facultado ouvir e aprender.
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Paulo Fernando Cidade de Araujo:
" 
Eious pe.rspgctivcqs pat'q!977
nu agrrcultuta du reguto
Centío-Sul"

A GRANJA - 0uando Pretendemos

reiniciar desde logo 0s n0ssos trabalhos, e

quero dizer que 0s senhores todos anteci-

padamente receberam o Programa da

manhã e da tarde e p0rtanto seria escusado

lazermos a apteseniacão do nosso te'cei'0

expositor, primeiro da tarde desse grupo

de quatro painérs, Dr. Paulo Fernando

Cidade Araújo, que inclusive está aqui re-

presentando o Sr. Secretárlo da Agricultu

ra de São Paulo. De imediato, de acordo

com o espírito aberlo desses debates, pas-

sarem0s a palavra a0 noss0 ilustre apre'

senta d o r.

PAULO FERNANDO CIDADE DE

nRRÚLO - Gostaria de enÍatizar que os

dados, as informações e conclusões a que

eventualmente nÓs chegaremos, represen-

tarão essencialmente o trabalho desenvol-

vido pelo Instituto de Economia Agrícola

da Secretaria da Agricultura de São Paulo,

que há alguns anos tem0s a satisfação de

dirigir

Rei[ero tanbém os nossos sinceros

aqradecimentos à A GRANJA, pela opor-

nidade desse enc0ntr0, desse Seminário, e

em n0me do Sr. Secretário da Agricultura

de Sâo Paulo só temos a reconhecer que

proposicões como essas são realmente
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dignas de todo ap0i0, do maior apreco,

lnicialmente, vou fazer alguns comen-

tários sobre o que consideTam0s essencial

na aqricultura brasileira. E quando falamos

nos referimos especiÍicamente à região

centro-sul do Brasil, que compreende I
estados, e representa apr0ximadamente

B0% do pr0dut0 agrícola gerado nesse

Pa ís.

A região centro-sul, compreendendo a

regrão sudeste, a região centr0-0este e a

rrqião sul, c0mo eu disse, com seus B0%

do valor agrícola produzido en 15176,

deverá chegar neste ano que nós estamos

terminando, a mais de 140 bilhões de cru-

zeiros de produçã0. Estes 142 bilhões de

cruzeiros, mais precisamente, represen-

tarn um acréscimo de 35,5%em relação ao

mesrno valor produzido no ano de 1975.

Em termos reais, obviamente, isso dá uma

queda no valor da produçã0, p0rque em

76 tivemos o grave problema da redução

da safra do café em virtude da geada em

1 975.

Entre os estados que participam dessa

regiã0, São Pauto continua sendo o líder

em termos de produção agrícola, assim

c0m0 0 é também na producão industrial'

Neste an0, São Paulo produziu 23,9 a24o/"

do valor da'produção total desta região

maior, que é centro-sul do Brasil.

0 Rio Grande do Sul é o segundo

Estado, com 197q 19,1Y"; Minas Gerais

aparece em terceiro lugar, com 18,6oÁ, e

em seguida o estado do Paraná, com 1 6,87"

Há de chamar atenção aqui para o fato

de que o Paraná normalmente em anos

anteriores dividia com o Rio Grande do

Suluma participação expressiva e ao redor

de20'/o. Um estado, ora 0utro, dividindo a

segunda posiçã0. Entretanto, este an0 0

Paraná f oi efetivamente 0 estad0 que mais

soÍreu com o problema da perda de saÍra

do caÍé, não havendo praticamente produ-

cão de caÍé no reÍerido estado.
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Este ano estam0s com a cana-de-acúcar

em primeiro lugar dentre os produtos que

compõe a agropecuária de São Paulo 0

valor da produção de cana-de-açÚcar de

São Paulo ultrapassa os 5 bilhões de cru-

zeiros. Essa participaÇão da cana é muito

expressiva, p0rque cheEa aos 14,8% em

term0s de renda qerada pelo setor agr ic0la.

Em segundo lugar aparece a carne bovina,

rambém um produto de g'3n619 expÍessão

e valor econÔmico, com 13,8%

0 caÍó, apesar da geada, continua 0cu'

pando uma posição de destaque. Cabe aí

também um outro parêntese, no sentido

de dizer que a Secretaria da Agricultura

está vivamente empenhacia em desenvolver

uma nova caÍeicultura em São Paulo. Acre-

ditamos cegamente que o café continua

sendo uma das grandes alternativas de

renda e sobretudo de empreoo na agricul-

tura iraulista. E neste m0ment0, através

das suas :gências, das suas casas de agri'

cultura, nos 0stamos, por meio da Secreta'

ria naturalmente, desenvolvendo um esÍor.

co muito grande para ultrapassar aquela

quota dos 60 milhões de cafeeiros estipu-

lado pelo IBC no plano de renovação dos

caÍezais. A essa altura é quase certo que

venhamos a uittapassat esses 60 mrlhões de

cafeeiros n0v0s e isto, certamente, repre-

sentará um patrimÔnio adicional muito

importante para a agricultura deste Estado.

Somando a esses três produtos, aves e

ovos, que também aparecem com uma

grande expressão econÔmica em São Paulo,

leite e mi ho, teríamos praticarnente dois

terços da renda agrícola estadual Um dado

importante com relacão a aves e ovos, é

que houve recentemente muitos c0rnentá-

rios no sentid0 de que a avicultura de São

Paulo estaria fadada a um declínio, a uma

fase de retr0cess0 econÔmico e que não

terra condicões de competir com a avicul-

IUra 0e Sania Cdtarina, que p-00u/ I d a

cust0s menor0s e que teria, inclusive, uma
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vantagem muito grande que serla a pr0prla

integração veítical lá existente.

Tentando analisar esse problema, iden-

tificamos que, aparentemente, no Brasil e

em São Paulo existe mercaclo para os dois

produtos. lnclusive, o produto catarinense

é diferenciado do produto paulista p0rque

ele vem conqelado, como os senhores

sabem E aqui em São Paulo, em levanta-

nrent0s que o lnstituto fê2, e pelos estudos

que ainda está desenvolvendo, as primeiras

conclusões dão conta de que efetivamente

o que existe é um problema do lado

da demanda. Ouer dizer, temos uma de-

manda muito grande por produtos avícolas

neste Estado, Entã0, na medida em que essa

demanda cresce muito mais do que a oferta

de carne, de aves, é evidente que 0 merca-

do não será satisfeito, não será atendido.

lVas, estipulando a produção avícola de

São Paulo e quem sabe agora abrindo uma

oportunidade no mercado extern0, c0m0

já se comeca a Íazer nesse momento n0

Brasil, prrncipalmente em Santa Catarina,

acreditamos que aves e 0v0s certamente

ronsi,Luirão urna grande opcão em term0s

de agropecuária

É interessante obsei-var que a produti-

vidade desse setor é elevadíssima aqui em

São Paulo, em que pese suas defrciências

em termos de custo de Produçã0, mas a

proclutividade de trabalho é muito alta.0

que srgnrÍica dizer que o valor por pessoa

ocupada na avicultura é muito alto- 0utro

Íator impoi-tante a salientar que podemos

r0rsIdlar é q'e esse é um seror tipicame't'

te familiar. 0uer dlzer, a empresa avícola,

predominantemente em São Paulo, á um

negócio cle famí1ia e esse tipo de negÓcro

me parece que deve ser estimulad0 pelo

G overno.

A área cultivada em São Paulo, em

1976, chegou a 5,3 mrlhões de hectares, o

I que rclIesenla um acresclm0 dp 4,6%em

I relacão a0 an0 anLe io,. Para essP aun'ert0

de área total clltivado, as culturas que

rirpram na:or inlluência, q,.le egist'aram

maiores ganhos de área, Íoram justamente

o mrlho, com mais de um milhão e

duzentos mil hectares, a cana-de-açÚcar,

que provavelmente dentro de alguns anos

será a principal cultura em term0s de área

cultivada no Estado, o artoz, a larania e o

amendoim. Alám desse aument0 veriÍica-

do no plantio, tivemos aquiem São Paulo

condições extremamente favoráveis para

altos rendiment0s agrícolas. 0 anol5ll6
loi eletrvamenle Lrm ano muit'l positivo

para a aqrtcultura paulista. A nossa produ-

Ção de grãos elevou-se em mais de 30%

neste últtmo ano.

Uma outra informação que costuma

despertar mu rta polêmica é aquela pertt-

nente a preços de produtos. Normalmente

existe um certo c0nsenso entre as pessoas

que não estão familiarizadas c0m esse

tipo de inÍormaçã0, de que os preços dos

produtos agrícolas estão subindo exagera-

Jamente, os agrici,lto'es estariam se apro-

priando indevidamente de volumes ou

cifras exageradas e que, paralelamente a

isso, existe p0r parte da política agrícola

vigente uma série de estímulos de merca-

dos, de Íatores de produçã0, de insumos

agrícoIas

0 que nós constatamos Íoi o seguinte

Ln 15176 houve de Íal0 um crescimento

real dos precos recebidos pelos agriculto-

res, e esse aumento Íoi da ordem de 13%.

Beparem bem:tirando o caié, na realidade

os agricultores em termos reais receberam

menos 2,JYo em relação ao an0 passado.

E a análrse que o lnstituto tez comprovou

qus essa queda no preço real, no índrce do

preço reai recebido pelos agricult0res, se

deve principalmente à grande safra de

grãos, que teria ultrapassado os 307"

l\este instante temos indicadores claros,

seguros de que as relações de troca Íavorá-
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nho da entidade que dirijo com relação ao

excepcional trabalho que o lnstituto de

Economia Agrícola de São Pauio vem

realizando ao lonqo desses anos Tenho

sido convidado a participar de reuniões,

de debates e foram inúmeras as vezes que

recorri aos relatórios, aos estudos e às

análises tão bem estruturadas pelos técni-

cos dessa entidade. 0uero, assim de públi

co, parabenizar'o Dr Paulo Cidade de

Araú10, p0rque entendo que n0 Brasil é

sem dúvida o organismo mais aparelhado

para a avaliacâo da política agrícola é

e prncipalmente para norteamento das

medidas de amparo que o País está buscan,

do a cada m0ment0. A minha intervencão

rrcia é con o intuito de cL,mp imenrar o

lnstituto, principalmente p0r este Prog

nóstico Agrícola da Begião Centro-Sul.

Tive oportunrdade de ler o documento e

analisei o trabalho. Recomendaria a t0d0s

os companheir0s que se tiverem condicões

não deixem de avaliar esse documento de

uma preciosidade extraordinária.

Gostaria de evoluir um pouquinho

alguns comentários feitos pelo Sr. Paulo

Fernando Cidade de Araújo, Vocô nos deu

,nd'cacões con rcferênria ao crescimento

das áreas de plantio de algumas culturas,

reducão e/ou situacão de estabrlidade em

0utras. Você já teria a esta altura alguma

idéia de como vai se c0mp0rtar o mercado

internacional para essas culturas no ano

que vem?

Eu explico a pergunta: Recentemente

tive em mãos um relatório dos Estados

Unidos que drzra que os americanos deve-

rão colher a maior saÍra de milho da sua

histórra 0bviamente, quando os Estados

Unidos diz uma coisa dessas, perturba a

vrdo do mundo inteiro. Vejo que São Pau-

lo está Íazendo um esforço muito qrande

com relação a cultura do milho, e você diz

bem, talvez até Íugindo daquele conceito

0e cu tLrra cjp subs:stência para se [0rnar

uma cultura eÍetivamente de natureza

comercial Nós estamos em que condicões

com referência aos preços de mercado

internacional? Você já teria elementos

para dar alguma indrcacã0, por exemplo,

se eÍetivamente está sendo reduzida a pers-

pectiva da colheita nos Estados Unidos,

que parcce que está? Com milho haveria

esse excepcional acréscimo, enf im, haveria

chance de você transmitir alguma orienta-

cão sobre esse ponto de vista?

PAULO FERNANDO CIDADE DE

ABAÚJ0 - Com relação ao mercado ex-

tern0, tivem0s uma informação sobre a

soja na semard passada, para ser mais pre-

ciso no dra I de dezembro. A situação está

estável, quer dizer, os Llrec0s aparentemen-

te estã0 estáve1s e a0 ílue tudo indrca,

houve uma redução rlos estoques no final

deste ano, porLlLre a saÍra arnericana foi

muito menor do que rnicialmente anuncia-

ram. lsto, inclusive, íez com que o Brasil

comercial izasse normal mente seu produto.

Nesse momento, Dr. Drummond, é um

pouco cedo para se fazer qualquer previsão

porqLre o que vai ac0ntecer é o seguinte.

n0rma mente a soja americana é p .rntada

em mafco, abril, maio, por ai, mas essen-

ciaimente em abril e a colheita se verif ica

em setembro, outubro. A esta altura para

se prever qual será a intenção de plantio

dos agricu lto res americanos é um pouco

dif ícil. Em todo casc, a informação segura

que p0ss0 lhe dar é que o mercado está

estável e que existem até rumores de uma

alta de preÇos p0r ocasião da colheita bra-

sileira. Se isto acontecer melhor para nós.

Em algodão também o mercado está

exIremamenle estável e promissor em teÍ-

mos de cotações externas, e acredito que

não vamos ter nenhuma dificuldade em

colocar o n0ss0 produto neste an0 16171.

Já em milho, as informações são pouco

divergentes e há notícias de estabilidade.

Por outro lado, existem algumas inf orma-

ções de uma possível contração en 1971,

em virtude de um grande aumento da área

cultivada dos Estados Unidos. A produçã0,

em 1976, na América do Norte, deve ter

chegado a 145 (isso em números redondos)

milhões de toneladas, quando produzimos

aqui no Brasil 17, 18, com todo sacrfício,

empenho e toda movimentação que se tem

Íeiro nos últrmos anos. É uma diÍerença

substancial. Um aumento de 10o/olá prati-

camente corresponde a nossa produçã0.

JOSÉ MARIO JUNOUEIRA AZEVE-

D0 - 0 aumento da área de produçâo de

algodã0, segundo as informações, foi de

37%. N4as nos 2 anos anteriores houve uma

queda Eu gostaria de saber se esse aumen-

Io de 37% alcancou a queda que se

pronunciou nos 2 anos anteriores, t0man-

do por base o período 12113 ou 13114.

PAULO FEFNANDO CIDADE DE

ARAÚJ0 - Ainda nã0. Nós deveremos

chegar nos próximos, mas não voltaremos

a alcancar, c0m esses 3l%, as níveis de 3

anos atrás. Realmente nos últimos 2 enos

José Drummond Gonçalves
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gerada por dois tipos de relações. Uma é a

produçâo por unidade de área, o chamado

rendimento cultural. E a outra, que tam-

bém é muito importante, é a relação entre

o capital por unidade de mão-de-obra. A

medida em que se aumenta a produtividade

da mão-de obra, colocando maior volume

de capital por pessoa ocupada, isso é uma

Íonte de aumento de produtividade. Por

outro lado, na medida em que se aumenta

o volume físrco da produçã0, através das

inovacões chamadas biológicas, seria o

caso de fertilizantes, de defensivos, etc.

Muitas vezes existem inovações que não

tem custo nenhu m.

No Instituto Agronômico atualmente

estão pesquisando isto para milho. Ao que

tudo indica é bastante possível aumentaT

de 10 a 15% o rendimento do milho em

São Paulo com duas prátrcas apenas.

Prrmerra, plantar na ópoca certa e, segunda,

piantar o número de plantas adequado por

unidade de área, com espaÇamento c0rre-

to. Efetivamente entre a produçã0, a gera-

ção do conhecimento e a adoção da tecno-

logia leva algum tempo. E aíestá o grande

trabalho da assistência tácnica ofictal e

também daqueles elementos que vão ao

lnterior na tentativa de fornecer insumos

ao agricultor.

ANA M. PRII\i AVESI - lVas eu queria

saber também se a maior eficiência de

mão-de-obra, normalmente atribuída a

maior mecanizaçã0, que rende mais, não

cria depois problemas sociais.

PAULO FERNANDO CIDADE DE

ARAUJ0 - Pode criar. Por exemplo, nes-

se instante, em São Paulo, uma das preo-

cupação do Governo é o chamado proble-

ma do "boia-fria", o trabalhador volante,

Com a instituição do Estatuto do Traba

lhador Bural, no início da década de 60,

efetivamente houve um ajustamento sério

no que se reÍere ao mercado de trabaiho

no meio rural.0uer dizer, houve uma li-

beração de mão-de obra, que boa parte foi

morar na cidade e sofreu um processo de

urbanizaçã0. I\/uita gente não encontrou

emprego nas cidades onde Íoi residrr e

teve que continuar trabalhando no meio

rural.

No meio rural, a producão agrícola, e a

demanda de mão-de obra, são extrema-

mente variáveis, conforme o próprio crclo

de produção das plantas, dos animais. Exis-

tem períodos em que há uma demanda

intensa de mão de-obra, que geralmente

coincidem com o plantio, c0m 0s trat0s

culturais e mais especialmente c0m a

colheita. É uma situação constatada no

mundo inteiro; na Europa existe esse pro-

blema, nos Estados Unidos uma boa parte

da colherta, s0bretud0 a manual, é feita

por trabalhado'es nrexican0s 0ue enlram

naquele país e depois retornam. No mo-

ment0, o Governo Federal está estimulan-

do a criação de cooperativas. Já houve

algumas tentativas aqui em São Paulo que

não deram bons resultados. 0uem sabe

ag0ra, c0m esse n0v0 esforço do Governo

em organizar uma c00perattva de presta-

ção de serviços, se consiga de alguma ma-

neira resolver parcialmente, ou atenuar

esse grande problema que aí es1á. Acredito

que ainda assim, em que pese esses desa-

lustamentos, as soluções são essas. Esse

Íenômeno é mais ou menos irreversível'

ANA IV. PRlll'lAvESl - Aterceira per-

gunta que queria Íazer á a resperto da estr

mativa de saÍras Se a América no dia de

hoje, no meio do inverno, diz que vai

colher a maior safra de milho de todos os

:empos,em que se baseia essa estimativa?

PAULO FERNANDO CIDADE DE

ABAUJ0 - Tem muita especulação aí,

flealmente não se baseia em nada.

LUIZ GENTIL - Primeiro queria para-

benizar o lnstituto de Economia Agrícola

pelo excelente trabalho que vem desenvol-

vendo no sentido de dar informações e

perspectivas de agro-pecuária, não só pau-

lista, nacional, como também projeções

internacionais. 0uero transmitir ao Dr.

Paulo Fernando Cidade de Araujo que esse

trabalho tem sido de extrema valia, não só

para 0s produtores, mas tômbém para pes-

quisadores e pessoas c0m0 eu que colabo-

ram em jornais e revistas. Gostaria de colo-

car, a títul0 de contribuição e aproveitan-

do essa infra-estrutura de tomada de in-

formações que o Dr. Paulo comentou, e

como elemento ligado à mecanização da

agricultura, que seria muito opoi'tuno co-

letar-se informações não só de tratores.

Mecanização é sinônimo de uso racional

das máquinas na produção de alimentos,

incluindo máquinas de beneÍiciamento,

de preparo de solo e principalmente de

transporte. 0 transporte entra c0m 20,30,

até 40% dos custos totais do produto, de-

pendendo do tipo de cultura É necessário

que as pessoas que tomam decisões em

todos os níveis de pesquisa, de Governo,

de empresariado, Ienham informações do

transp0rte em geral, de implementos e de

colheitadeiras principalmente. Levand0 em

conslderação que um trator c0mum custa

de 100 a 150 mil cruzeiros, e levando em

conta de 0utr0 lad0 que uma colheitadeira

autopropelida, de cana-de-açúcar, custa na

base de 1 milhão de cruzeiros, não se

pode desprezar essa fonte de informaçã0.

A título de colaboração do lnstituto eu

recomendaria que Íosse feito um esforço

para estabelecer n0rmas de trabalho, pa-

dronização de tipos de rnáquinas, equipa-

mentos, veículos, etc., n0 seniid0 de for-

necer a todas as pessoas que precisam

dessa informaçã0. lnfelizmente n0 n0ss0

meio, existe uma tendência de conf undir

tratorização com mecanização da agri-

cu ltura.
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boa parte desses 1B milhões de toneladas

de milho que nós produzimos, é fruto de

pequenas p,opriedades e muitas vezes o

produto se destina a0 consumo da própria

Íazenda. Entã0, reparem bem, apenas 59%

são comercializados, destinados a0 merca-

do De modo que é um pouco difícil a

gente saber quanto desse milho produzido

no Brasil eÍetivamente é um milho c0mer-

cial.

lL0 SOARES NOGUtIRA * Mas o

senhor acha que é viável esse enfoque?

PAULO FERNANDO CIDADE DE

ARAUJO - Acho que o milho é uma

grande operacão da agricultura de São Pau

lo, como da nacional. Não tenho dúvida

quanto a isso. Temos que fazer talvez um Franco La Villa

pouco mais de esÍorço em genética de

milho e, quem sabe, os agrícultores tenham

mais sensibilrdade para plantar o produto

numa escala maior, usando tecnologia

mais adequada.

0 milho, a cara-de-aÇúcar e o café, são

três grandes opções para São Paulo, assim

c0m0 a pecuária de corte e a avicultura.

FRAN C0 LA VILLA - Como Produ-

tor de semente de milho queria apenas

completar as palavras do Dr. llo Soares

Noqueira. De Íato existe, me parece, pelas

indagações que temos ouvido de elemen-

tos dos Estados Untdos, uma grande preo-

cupação de um seguimento de milho no

Brasil, ao exemplo do que aconteceu

com a soja.

A nossa previsão é que isso pode acon-

tecer. 0 Brasil potencialmente tem essa

opção e, que pode ser Íisicamente alcança-

da. Somente com um pequeno detalhe e

provavelmente vai demorar bem mais tem-

po do que a soja, se vier acontecer, p0rque

a culÍura do milho, como o Dr. Paulo

mencionou, mostra uma associação de

cultura de subsistência:é o pequeno plan'

rador quem planra. Fnquanlo que na soja,

quando c0meÇamos a plantar, já iniciamos

adotando uma nova tecnologia. No milho,

0 pequen0 produtor ainda apresenta uma

resistência em mudar, que 1á parte do

preconceito de que ele conhece a cultura

A nossa previsão é que o milho vai conti

nuar ainda em expansã0, mas ela não será

nunca tão rápida, tão eficiente, vamos di-

1er, co'r'o o Íe"ômeno da so1a.

BRIAN DWYEB - Gostarra de retor-

nara0 assunt0 que foi comentado pelo Dr.

Paulo, quando aÍirmou que o agrlcultor

hoje está com uma relação favorável em

termos de custo e produçã0, preço do

produto, e que também os preços m íni-

mos anunciados são na maioria benáficos.

0 Dr Paulo mencionou que o crédito ru-

ral está restringindo um pouco, embora

não especificado, e que está havendo o

atraso na liber acão de créditos.

0 crédito r-ural lem sido, especialmente

na área de insumos modernos, um grande

propulsor, e eu gostaria de formular a se-

guinte pergunta: 0 Dr Paulo, o senhorvê,

Írente a essa conjuntura, indícios de um

maior uso de recursos prÓprios por parte

do agricultor?

PAULO FERNANDO CIDADE DE

A RAUJ 0 - Essa pergunta seria melhor dr-

rigida ao Dr. Drummond talvez.

Ainda hoje mesmo, li no iornal de que

haveria uma reunião do Conselho Mone-

tário e que um dos assuntos prováveis se-

ria justamente o crédito rural. Evidente-

merite, me parece que são discutidas hi-

póteses a nível de Governo Federal. Uma

delas seria, vamos dizer, a manutencão da

politica atual pelo men0s por mais un
ano. Uma segunda hipótese, já no nível
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culado o assunto, sendo que as posições

são as mais díspares. Não acredito que

tenha havrdo suficiente tempo para eles

meditarem sobre as repercussões de qual-

quer uma dessas medidas.

Acho, ainda, que diÍicrlmente 0 Gover-

no alterará a taxa de iuros de crédito rural,

partindo do princípio de que o prÓprio

Governo afirmou ao Fundo lVonetário

lnternacional que procurará conter 0

índice de inflação em 1 977 ao redor de

25%. 0bviamente, esses 25%não estariam

tã0 distantes dos 1 5% vigorantes hole em

crédito rural. lsso me dá um pouco de

seguranÇa no sentido de não prever um

reajuste na taxa de iuros. Efettvamente

haverá uma exigência de recursos prÓprios.

Estou convencido de que o Governo Íorça-

rá a colocação de recursos próprios por

parte dos mutuários, em índrces que

desconheç0.

Na parte de subsidio 0aTa 0s insumos

modernos, que é a sua preocupaçã0, está

muit0 dif ícil a gente prever. Tenho impres-

são de que não há um estudo sendo feito

com profundrdade. Posso até declarar,

aqui em público, que a iniciativa privada

não Íoi chamada a opinar absolutamente

em coisa nenhuma sobre esse aspecto' Se

existem estudos, estes estão sendo feitos

exclusivamente Pelo Governo'

Na verdade, é a lmPressão que se tem,

se não existir um estudo profundo e o Go-

verno tiver que t0mar uma decisã0, eu sou

levado a suPor, e comungo com o Dr'

Eoui[ado com illVEtfnAC MDll o seu tratoÍ
ãiãiiutitooos os serviços de mecanizaç-ão
ã-iraãmente em niuel:-aração, gradeação'
sulcação, sub'solagem, teÍraceamento'

Pró mecanização conservacionista.
Gontra erosão.
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Paulo, que é mais provável que se restabe-

leça o sistema que vrsado anteriormente,

ou seja, o subsídio dado na taxa de iuros

dos f inanciamentos para aquisição de insu-

mos modernos. Essa é prática relativamen-

te conhecida, que os bancos 1á sabem

como operar, ou seja, não teria muita

dif iculdade de ser introduztda.

Em primeiro lugar, você tocou no

problema de caprtal de giro. Realmente,

são fantástrcas as dificuldades que estão

sendo vtvidas pelo setor de produtores cie

insumos para a agricultura, tratores e Íudo

o mais. 0uer dizer, não é possível, ef etiva-

mente, se continuar com o procedimento

de crédito rural que vem mais ou menos

acontecendo todos os anos, e, tenho

impressã0, que está piorando. Acho que

já f omos murto melhores em crédito rural

do que somos hoje. Embora o crédtto

tenha crescrdo, as expansões sejam bastan-

te palpáveis e o Governo esteia fazendo

um esforco tremendo, nunca se colocou

tantos obstáculos e tantas difrculdades

para exercer o crédito como de uns

tempos para cá.

Uma das coisas que o Governo teria

que fazer quanto ao crédito, é encontrar

uma fórmula que permitisse aos produto-

res de insumos para agricultura, quer dizer,

trator, calcári0s, sementes, fertilizantes,

defensivos, etc., a 0p0rtunidade de vender

e receber ao longo do ano' Porque, atual-

mente, vendemos para eniregar em maio,

junho, e recebemos em novembro e dezem-

bro. 0bviamente temos que 0perar c0m

recursos de mercado aos custOs que todo

mundo sabe.

0 grande problema é lazer funcionar

um instrumento que já existe, que se

chama circula r 226, do Banco Central do

Brasil, decisão do Conselho N/lonetário

Nacional, e que determina aos bancos que
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lL0 SOARES N0GUEIRA - Vou

fazer um pequen0 intróito sobre indÚstria,

porque muitas vezes se confunde trat0res

com veículos e, c0m0 pertenÇo ao Sindi-

cato da lndústria de Traiores, Camrnhões

e Automóveis, gostaria de esclarecer pre-

liminarmente. A indústria de tratores foi

implantada depois que a automobtlísttca

já havia atingido um ceíto grau de cresci-

ment0 aproveitando a economia de escala

da indústria de autopeças proporcionada

pela automobilística. A fabricação de tra-

t0res tem características essencialmente

horizontais, e c0mpra de terceiros todos

0s insumos e principais c0mp0nentes,

c0mo m0t0res, engrenagens, produzindo

internamente apenas aqueles que são espe-

cíf icos e exclusivos d0s trat0res, tais como

usinagem das carcaças e algumas peças

cuja economia de escala justifica a verti-

calizaçã0.

A indÚstria braslleira de tratores alcan-

Ç0u uma economia de escala tal que alguns

produtos aqui fabricados, são vendidos aos

usuários brasileiros a preÇos mais baixos

do que aqueles pagos pelos lavradores

n0rte-americanos. Esse e um ponLo muito

importante ' o trator brasileiro, ao nível

do lavrador, é mais barato; o mesmo m0-

delo, o mesmo produto. No caso, Por

exemplo, da Massey Ferguson é exata-

mente igual e aqui é mais barato do que

nos Estados Unidos. A producão de trato-

res, que teve início n0 ano de 1961, con-

soliclou-se em 1962, tendo alcançado em

1964, com sers fábrrcas em produçã0, cer-

ca de 12 mil unrdades. Nos anos subse-

quentes, em decorrêncra da política de

restrição de financiamento à producã0,

caiu até seu nível mais baixo, em 1967,

que foi apenas 6.200 tratores. Lembro

isso como uma coisa histÓrica - a restrição

de crédito em 1 964, decorrente do progra-

ma de combate à rnf lacã0, reduziu a indús'

tria que estava se implantando de 12 mil

para 6 mil ou seja, em 50%. Nos anos se-

guinte, a produção subiu lentamente até

alcançar I mil u nidades em 1969. 0 go-

verno, entâ0, com melhor enfoque das

vantagens da mecanizaçã0, concedeu a

isenção do IPI e ICM a partir da fábrica,

reduzindo, deste modo, o preÇo do trator

para o agricultor. Simultaneamente, condi-

ções mars lrberais de f inanciamento f oram

concediclas, tais como taxas de ju ros de

15"to ao ano, pagamento em 5 anos com

amorLizacões anua's e crescentes. Em

I tg0q, com a ;nÍlacão de B4ozo ao ano,

a taxa de juros de financlamento Íoi de

'l lr. Naturalmente significava um sttbstl

di0 altísslmo. Entã0, com uma correção

feita em seguida a revoluçã0, esta taxa de

juros passou de 11x para 1Bz, e de 1B%

para 24't em 67 e 68, quando a inflaÇão

caiu de B4oÁ para 50% e depois 40g'". Com

a rnflação a 84% e taxa de iuros de 1'1"2,

passou paÍa uma inf lação de 50% e uma

taxa de juros de 24y".0 processo foi qua-

se que exponencial, resultando nessa que-

da violenta de 12 mil para 6 mil unidades.

Em 1970, a produção de iratores agri
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indústria aut0mobilística e de sindicato -

no chamado "mundo livre" fora do co-

munista p0rque ninguém tem estatísticas

dele, se produz anualmente 700 mil tra-

tores de roda. Este ano o Brasil vai fabri-
car 65 mil desses 700 mil tratores ou seja,

aprox rmadamente '10% 
d0 total de produ-

ção mundial. 0uanto aos veículos, cami-

nhões, automóveis, a produção mundial é

superior a 30 milhões de unidades, das

quais o Brasil ainda não alcanca a ciÍra de

um milhã0. Assim a relacão veículo nacio-

nal para a produção mundial é de 1 para

30, enquanto que em tratores a relacâo é

de 1 para 10. Nós temos uma economia

de escala três vezes maior do que a econ0-

mia deescaia da indústria automobilística.

lsso ajuda a explicar,um trator lVassey

Ferguson aqui é mais barato do que nos

Estados Unidos e do que na França, dólar

por dólar.

A possibilidade de exportacâo é outro

aspect0 do problema. Nos termos em que

foi posto, concluiu-se sobre a viabilidade

de exportação de nosso produtO. A comer-

cializacão vem sendo realizada em pequena

escala porque até recentemenLe, o cresci-

mento da demanda estava equiparado à

oferta dos produtos pela indústira. Entre-

tanto, muitos tratores têm sid o exportados

c0m sucesso para países de latitude simi-

lar'a nossa, á o caso da América Latina e

África. A concorrência inetr-nacional é

muito acirrada no campo de exportação

de máquinas agrícolas p0rque o mercado

eur0peu está extremamente saturado, e o

mercado americano também. 0 que sobra

para 0 mercado mundial é extremamente

competitivo. Para se ter uma idéia, a AÍe-

manha, que é menor que o Estado do Bio

Grande do Sul, tem mais de 2 milhões de

tratores, e a F ranca, do lamanho de Minas

Gerais, tem I milhão e meio. São merca-

dos extremamente saturados, a venda é

muito dif ícil. As indústrias entram no mer-

cado internacional com extrema agressivi-

dade. Por exemplo, a lnglaterra, através

de uma organização governamental que

faz financiament0s, atefde a exportacão

de máquinas agrícolas sem avaldo expor-

tador, isto é, sem a sua c0resp0nsabilidade,

o que é um ponto importante quando se

faz uma exportacão e se recebe o f inancia-

mento, há o que eles chamam de direito

de retorno. Em outras palavras, nos avali-

zamos e temos a obrigacão de pegar na

hipótese de eles não pegarem. No caso da

lnglaterra não acontece isso, eles fazem

um seguro e se 0 cliente não pagar, aquela

entidade cobre. lsso para máquinas agrí-

colas, para outras mercadorias não se apli-

ca. A lVassey Ferguson exp0rta nestas c0n-

d ições.

0utro ponto de vista a ser solucionado,

que também é comum a nós, em certo

sentid0, é o baixo nível de treinamento

dos usuárros desses paises da América

Latina e da Áf rica. São piores do que os

nossos, os qu ais, natu ralmente, p recisam

ser treinados, c0m0 também há necessida-

de de formacão de mecânicos e pessoal

para assistência técnica.

Neste ponto da exposicão vou entrar
na expectativa para 0s próx imos anos. 0

Drummond Íalou - "vamos ver o ano de

77 porque para a frente não dá". Real-

mente, não dá para ver. A indústria, com

toda essa exposrção que acabei de fazer,

c0m esse crescimento espetacular, com

este serviço prestado, evidente, indrscutí-

vel,a part ir d e 1 970 nós tin ham os u ma me-

ta de crescimento anual cu mulativa da

ordem de 15Y,, o que é uma coisa extre-

mamente alta, que representava, em nú-

mero ef etivo, um aumento de cerca de

7y.das máqurnas em operaçã0, quer dizer,

aumentar 15"2" em vendas signif icava 7Z
mais de máquinas p0rque tinha que tirar

mais ou menos B% ou máquinas que se

t0rnaram obsoletas, envelhecidas, para

reposicão natural. Em termos médios essa

meta foi alcançada até 0 ano passado; no

c0rrente ano verif icamos uma reversão da

tendência p0rque embora a producão vá

alcançar até o Íim deste mês 73 mii unida-

des, trat0res de todos os tipos, cont,a
68 mil n0 ano passado, isto é, um cresci-

mento da ordem de Bo/o, e a indústria está

terminando o ano com um estoque de

aproximadamente 20 mil unidades, ou

seja, a produção de tres meses, que repre-

senta 25% da producão do ano.

Em outras palavras, em vez de um cres-

cimento de mais de 20y", c0m0 ocorreu

entre 75 e 76 nós tivemos, em termos de

venda, 17% menos. 0uer dizer, o lavrador

vai comprar 17% menos, a agricultura vai

ter men0s tratores'a sua disposicâo do que

tinha no ano passado porque a reposiçâo

nâo foi coberta. Nós estamos vendendo

este an0 - vou repetir, 1 7% menos trat0res

do que o lavrador comprou n0 ano pas-

sado. Então,isto quer dizer que a lavoura

Íicou desmecanizada. Mas a verdade é que

vam0s ter men0s trat0res trabalhando do

que o an0 passado. Poderão dizer que

um trator dura 12 anos, eu próprio co-

nheço trator com 15 anos, como conheço

pessoas com 90 anos... Este est0que tã0

elevado distribui-se em três situações - pá-

tio das fábricas, est0que dos revendedores,

e - muito importante - máquinas entregues

sem receber o financiamento. Entâo vou

explicar o que é esta figura nova em ter-

mos de mercado. Nós fabricamos 0s trato-

res, e os senhores são testemunhas do ape-

lo que nos fizeram de que nós produzís-

semos pelo menos os 15y" mais do que o

ano passado. A indústria se preparou para

isso, se organizou, comeÇ0u a produzir,

porém chegou um certo ponto em que o

f inanciamenió não chegou ao destino e,
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Ana Primavest

m0 nos Estadcs Unidos, ninguóm c0mpra

trator à vista. Nos Estados Unidos não

tem juros subsidiados p0rque ele tem o

subsídio no fim do produto, rnas c0mpra

trator financiado pelo Banco.0 pagamen-

to à vrsta, imediato de tratores, de qual-

quer máquina, não é normal em nenhuma

atrvidade. Nem nÓs mesmos adquirimos

uma coisa assim, uma casa, 0u até mesmo

um automÓvel, não comPramos à vista,

mas compramos à Pr326

ANA PRIMAVESI - É um costume

que se atribui mais ao rápido desenvolvi-

mento de hoje. Mas se o pessoal se acostu-

ma diferente, acho que em dois ou três

anos vai tudo da mesma maneira.

lL0 S0ARES N0GUEIRA - Lamen-

t0, mas não posso conco rdar com a senho-

ra. Se tenho uma fábrica, nâo comPro

nenhuma máquina à vista, compro a má-

qurna financiada. A senhora vai dizer -

"mas o senhor tem financtamento com

juros altos". lVas tsso é outra coisa. Com-

pro a máquina financiada e Íaço as con-

tas de que aquela máquina, que estou

adquirindo, vai durar 10 anos e devo

pagá-la em 5 anos, e Íicar 5 anos ganhan-

de esteira, totalizando B1 mil unidades.

É um crescimento de 152, mais 0u men0s,

sobre o número de 76. NÓs estamos falan-

do em corÍar 25o/o, vejam o diferencial

onde é que anda. Este cálculo foi baseado

na produção dos meses de setembro e ou-

tubro, não é uma estimativa tirada do ar.

Nos meses de setembro e outubr0 nÓs ti-

vem0s uma produçã0, que multiplicada

pelos dias de trabalho previsto para 77,

daria este número de 100 mrl unidades.

Temos capacidade de produzir 110 mil

unidades. Já existe organizaçã0, instalaçã0,

e estrutura não só para produzir mas para

comercializar 1 10 mil unidades. E vamos

I Iazer 25y" menos do que tínham0s proie-

tad o.

ANA PRII/AVESI - E só há questão

de um ou dois anos que o agricultor se

acostumou a comPrar máquinas com o

dinheiro que já ganhou.

lL0 S0ARES N0GUEIRA - Acho

que a agricultura brasileira é muito desca-

pitalizada, tsso é uma verdade' Não tenho

essa certeza que ele iá tenha esse dtnheiro

ganho para comprar 0 trat0r. Em qualquer

atividade, mesm0 na indústria, não se

supõe que o industrral tenha o dinheiro

para fazer o investimento' Ele vai ao ban-

co de rnvesttmentos apanhar recursos para

c0mprar uma máquina. E essa máquina,

segundo os cálculos, deve ser paga c0m 0

trabalho. Então o agricultor, quando com-

pra um trator a prazo longo, está seguln-

do uma diretriz normal de qualquer em-

presário. Faz um tnvestimento e espera

0 ret0rn0. No caso d0 trator, um financia-

mento de 5 anos, ele dura 12. 0uer dizer,

está amortizando em prazo bastante curto'

Poderia dizer que talvez o lavrador

tenha uma expectativa de obter dinheiro

barato, isso sim. [/as ele sempre vai esperar

p0rque em qualquer lugar do mundo, mes-

do dinheiro porque, se compr0 a máquina,

é para algum resultado. Naturalmente que

algum dinheiro tenho que p0r, o fianncia-

mento é de 50"2", 402. No caso da lavou-

ra, aqui no Brasll, se f inancia até 100"t" da

máqurna. Mas sempre bens de produção

são comprad0s a prazos mais ou menos

longos e com iuros em certos casos subsi-

diados quando se trata de agricultura.

ANA PRIMAVESI - Mas o senhor não

vê outra possibilidade, se o crédito agri

cola Íicar restringido? A lavoura, de qual-

quer maneira, tende a mecanizar-se' Então

seria uma estagnação total'

lL0 S0ARES N0GUEIRA - Eu disse

antes, minha senhora, que vontade de

pagar não paga c0nta. E o lavrador, se não

tiver esta aluda, não vai comprar o trator

porque não tem 0s recursos. A senhora

sabe, nós crescemos, e em 1969 produzi-

mos I miltratores; este ano, 73 mll. Ouer

dizer, a agricultura está começando a se

mecanizar agora. Se não houver uma alu-

da eÍetiva, um estÍmulo, ela poderia f azer

isso e esse crescimento, em vez de ser em

7 ou B anos, seria em 17 ou 18 anos. E

parece que não é interessante para o País

esta grande demora. Neste período aconte-

ceu o fenÔmeno da soja, aconteceu o fenô-

meno do milho, do trigo, da cana-de-açú-

car. É uma coincidêncra e até parece que

se pode ligar uma coisa com outra. Tenho

impressão de que se não tivéssemos essas

máquinas não haveria o fenômeno da soja,

do trigo e nem a quantidade de produtos

agrícolas que tem0s hoie. É preciso aiudar

essa gente a ter isso. Agora, como se deve

ajudar, isso e'política do Governo.

ReconheÇo qüe hoie, Por exemPlo, com

uma inf lação de 45o/o, a taxa de iuro de

Íinanctamento é a mesma que era quando

a inf lação estava em 252. lsso talvez seia

algo que é preciso consertar. Hoie li um

artigo do Ary Burger, um homem a quem

1 12lFEVEREIRO
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