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WH Group é favorito para
compra da Moy Park

O

WH Group, da China, maior conglomerado do setor de carne suína do mundo e controlador da norte-americana Smithfield Foods,
ganha terreno entre os interessados na aquisição da europeia Moy
Park. A empresa integra o programa de desinvestimentos pelo qual a JBS
espera levantar R$ 6 bilhões. A Moy Park é especializada em frangos e alimentos processados e foi adquirida da Marfrig em 2015 por US$ 1,5 bilhão.
Com o negócio, o grupo chinês ampliaria a participação no mercado europeu e diversificaria a atuação no setor de proteína animal. A tecnologia de
processamento de alimentos da Moy Park também é um atrativo ao conglomerado chinês. Em 2016, o WH Group obteve receita de US$ 21,5 bilhões e relatou lucro líquido de US$ 1,01 bilhão.
ROBSON FERNANDJES / ESTADÃO–4/8/2008

» CRA na mira. A fabricante suíça
de sementes e defensivos Syngenta
avalia emitir nos próximos meses
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) em valor superior ao
emitido em dezembro passado, de
R$ 135 milhões. O gerente de Crédito no Brasil da Syngenta, Leandro
Serau Colombo, disse à coluna que
o montante deve financiar produtores e comerciantes na aquisição de
sementes e defensivos.
» Pouco dinheiro. A Syngenta também pode aumentar o montante empregado em operações de barter, em
que a empresa fornece insumos e
recebe pagamento em grãos. Colombo diz que os recursos do Plano Safra 2017/2018 “são insuficientes para
atender à demanda”. Na safra anterior, a Syngenta financiou R$ 1 bilhão em insumos por barter, 17%
dos R$ 6,16 bilhões faturados em
vendas de produtos.
l

CRA

“O foco é a rede de
distribuição”
Leandro Colombo,
GERENTE DE CRÉDITO DA SYNGENTA

O grupo chinês lidera a produção de carne suína no mundo

» De quem é a culpa? Ainda dá pano pra manga a discussão sobre os
abscessos na carne bovina recebida
pelos EUA. O Ministério da Agricultura atribuiu o problema à aplicação
incorreta da vacina contra aftosa. Já
pecuaristas afirmam ter seguido os
procedimentos. Para alguns, a causa
está nos componentes do produto.
Há também quem aponte o dedo
para os frigoríficos. Missão do Brasil embarca no dia 13 para os EUA
para tentar reverter o embargo.
» Olho no olho. Funcionários da
JBS têm se reunido com pecuaristas
para dar explicações sobre a crise
que envolve a empresa e tentar
uma reaproximação. Muitos pararam de negociar com a JBS após ela
decidir comprar gado só a prazo.
PAULO LIEBERT / ESTADÃO–6/1/2005

» Chineses por aqui. O alto escalão
do Ministério da Agricultura da Chi-

na deve vir ao Brasil este mês. Na
agenda, visita a unidades da Belagrícola, empresa de comercialização de
grãos e insumos no Paraná, controlada pela chinesa Dakang. A empresa
quer captar US$ 300 milhões para
investir no crescimento de suas plataformas no País. A expectativa é de
que o próprio ministro chinês, Han
Changfu, participe da missão.

» Oportunidade. Foi o ministro Blairo Maggi que fez o convite a Changfu, quando esteve na China. Será
uma oportunidade de esclarecer imbróglios relacionados à carne brasileira, que teve sua imagem arranhada
depois da Operação Carne Fraca e da
suspensão imposta pelos EUA. A China é um dos principais compradores
da proteína brasileira.
» Não ao diesel. O grupo sucroenergético São Martinho negocia com a
GasBrasiliano um contrato de fornecimento de gás natural veicular
(GNV) para uso em seus utilitários,
atualmente movidos a diesel. À coluna, as companhias confirmaram o
projeto e disseram que vão se pronunciar “quando as informações a
respeito da iniciativa estiverem formalmente definidas”.

O Mapa da Bolsa

» Mais grãos. Com os preços em
queda, produtor precisará de mais
sacas de soja e de milho para pagar
o plantio na safra 2017/2018. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada estima que no Paraná
o desembolso será de 173 sacas de
milho para pagar um hectare. Em
2016 esse custo era de 109 sacas/hectare. Em Mato Grosso, o custo médio de um hectare de soja equivale a
46,3 sacas da oleaginosa, quando em
2016 correspondia a 38,3 sacas.
» Frete dispara. O custo do transporte de grãos do Paraná e de Mato Grosso do Sul até o porto de Paranaguá (PR) disparou. “A oferta
de caminhão é insuficiente para
atender à demanda”, diz Marcelo
Santana, representante da cooperativa Coamo, de Campo Mourão
(PR). Segundo ele, o pico do frete
deve ser atingido nos próximos 20
dias, ficando entre 35% e 40% mais
caro do que na entressafra.
» Apex e o agro. A Apex-Brasil vai
criar uma gerência específica para
levar adiante o Programa de Acesso
a Mercados do Agronegócio Brasileiro (PAM-Agro). O presidente da
Apex, embaixador Roberto Jaguaribe, se reuniu com representantes do
setor e afinou a proposta de melhorar a imagem do agronegócio do
País no exterior.
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Desnecessário
]
l

LUIS EDUARDO
ASSIS

I

ndagado sobre o que pensava a
respeito de sua filha ter posado
nua tempos atrás, Gilberto Gil
fez uso de raro poder de síntese:
“Desnecessário”, afirmou. O mesmo pode ser dito sobre a recente
decisão do Conselho Monetário Nacional de reduzir a meta de inflação
para 4,25% em 2019 e 4% em 2020.
Parece não ser algo ambicioso. A
inflação prevista para 2017 está em
3,5%. Será a mais baixa desde 2006.
Há dez meses consecutivos que a
inflação anual recua. Desde o final
de 2015, este índice caiu cerca de 7,3
pontos porcentuais. É muita coisa.
Por que a inflação caiu tanto? Um
apressado poderia dizer que esta
queda reflete a percepção de que o
governo conseguiu equacionar os
principais problemas da economia.
Não é por aí. Há três elementos que
podem fornecer explicação mais
completa. Em primeiro lugar, é preciso lembrar (como esquecer?) que
atravessamos a mais grave recessão de que se tem registro. O número de pessoas desocupadas, por
exemplo, passou de 8,2 milhões em
maio de 2015 para 13,8 milhões em
maio último. Outro fator restritivo
foi a conjugação, pela primeira vez
em muitos anos, entre juros altos e
crédito escasso. Em outros tempos, os bancos oficiais afrouxavam
a concessão de empréstimos para
tentar contrariar a elevação dos juros por parte do Banco Central. Desta vez, não. Os juros reais explodiram (superam hoje os 9%) e o crédito também foi contido. Entre o final de 2015 e maio último, o volume
de novas concessões mensais caiu
nada menos que 17,6%, ou R$ 60
bilhões por mês. Juros altos e pouco crédito aprofundaram a recessão. Na falta de demanda, os preços
aumentam menos. O IPCA do setor
de serviços, por exemplo, oscilou
entre 8% e 9% entre 2011 e 2015,
tendo resistido neste patamar, mesmo no começo da recessão. Mas acabou vergando sob o peso do desemprego e fechou 2016 em 6,5%; em
maio último a variação de 12 e meses estava em 5,6%. Além da recessão e dos juros altos, a inflação também caiu por uma razão mais prosaica: sorte. O bom regime de chuvas garantiu uma safra recorde e
derrubou os preços dos produtos
alimentares. O índice de preços no

atacado de produtos agropecuários, que tinha registrado um aumento de 31,3% nos 12 meses terminados em junho de 2016, acusou
uma deflação de 10% no período
de 12 meses até maio último. O fim
da estiagem no Centro-Sul também fez com que o preço da energia elétrica residencial, que subiu
51% em 2015, caísse em termos nominais nos últimos 12 meses até
maio, o que ajudou a puxar o IPCA
para baixo. São Pedro abençoou a
política monetária do Banco Central – que nem sequer lhe deu o
devido crédito.
Não resta dúvida de que, ao reduzir a meta da inflação, o Conselho
Monetário não quis outra coisa senão passar a mensagem de que tudo
vai bem. Faz cara de paisagem e diz
que não é com ele. Já que a inflação
de 2017 vai ficar abaixo da meta,
achou conveniente “ancorar” as expectativas, como se os formadores
de preço, neste tiroteio, fossem se
guiar pela queda de alguns pontos
porcentuais. O problema é que isto
é de pouca valia, quando o núcleo
de nossos problemas é a combinação entre um déficit fiscal gigantes-

Ao reduzir a meta da
inflação, o Conselho
Monetário quis passar a ideia
de que tudo vai bem
co e uma crise política histórica.
Nós nem sequer sabemos quem será o presidente do Brasil no próximo mês. Sem a solução para o impasse político, ao qual as escolhas
econômicas estão subordinadas,
nada pode caminhar para a normalidade. É ilusória a ideia de que a economia possa se descolar da crise política. Sem estabilidade política,
não há governabilidade e não será
possível escolher quem vai pagar a
conta do ajuste fiscal. E sem ajuste
fiscal, a economia fenece. Enquanto isto, o governo congela o reajuste do Bolsa Família, libera verbas
para emendas parlamentares e consente com a discussão de um fundo
público para custear campanhas
eleitorais. São escolhas despudoradas que despem o Palácio do Planalto perante a Nação. Desnecessário.
]
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Primeira Pessoa
Wilson Andrade,
membro do fundo de commodities da ONU
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‘O Brasil tem de
se tornar um
exportador global
relevante’

l O Brasil é criticado por ser um exportador de commodities. O sr. acredita que
podemos reverter esse quadro?

Sem dúvida, o Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas. No entanto, o País representa apenas 1% das
vendas globais. Há 20 anos, a participação da China no comércio internacional era de 1% – hoje esse porcentual está em 18%.
l Como mudar esse cenário?

C

onsiderado celeiro do mundo,
o Brasil tem importantes desafios pela frente para se tornar
um exportador global relevante. O economista baiano Wilson Andrade, que
passou a fazer parte do Comitê Consultivo do Fundo Comum de Commodities da Organização das Nações Unidas (ONU), vai colocar o País no radar internacional e buscar atrair mais
recursos para fomentar o desenvolvimento de pequenas culturas agrícolas
do País. O fundo de commodity é
uma instituição financeira intergovernamental, com 101 países integrantes,
que tem entre suas missões contribuir para o crescimento social e econômico, desenvolvimento sustentável
e a integração global dos países em
desenvolvimento.

Na agricultura, o maior desafio é da
porteira para fora. A logística é um
dos maiores gargalos. Mas a conta
não fecha da porteira para fora. Da

porteira para dentro, temos condições de produzir soja pela metade
do preço de hoje e podemos ultrapassar os Estados Unidos em volume de
produção. Temos de ser relevantes
além da agricultura.
l Ainda temos um ranço de país que exporta só produtos primários...

Não há problema com isso, mas podemos fazer um mix. Muitos países
consideram o Brasil rico e que não
deve ter o mesmo tratamento de um
país em desenvolvimento. No entanto, discutimos em congressos que o
Brasil ainda tem regiões com Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH)
igual a de países africanos. Algumas
regiões precisam ser melhor trabalhadas e ter estímulos para fomentar
culturas agrícolas.
l Como o sr. pode ajudar a colocar o
Brasil no radar global?

Temos condições de trocar experiência de inovação. Temos a Embrapa,
que é referência na agricultura. Mas
podemos fomentar culturas importantes por meio do fundo de commodities. O Brasil é um dos maiores produtores de sisal do mundo, com produção relevante no semiárido da Bahia. Podemos estimular mais os agricultores. /MÔNICA SCARAMUZZO
HECKEL JÚNIOR - 30/4/2013

