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D
efinindo clinicamente com bastante 
simplicidade, a bipolaridade é mar-
cada pela alternância entre episódios 
de depressão e de euforia, cujas cri-
ses podem variar em intensidade, fre-

quência e duração. A analogia desse concei-
to, quando aplicada ao nosso pujante agro-
negócio, revela que os dois principais apêndi-
ces básicos, apesar de interdependentes, têm 
coexistido sob realidades bastante distintas. 

A agricultura desfruta um estado de êxtase, 
acumulando recordes na receita apurada (firma-
da nas cotações internacionais) e na quantidade 
exportada (garantida pela forte demanda exter-
na). Por sua vez, a pecuária daqueles que comer-
cializam total ou majoritariamente no mercado 
doméstico, segue pressionada por custos proibiti-
vos dos insumos (milho, farelo de soja e aditivos 
importados) e impedida de repassar esse ônus aos 
preços da proteína animal (carnes, leite e ovos) 
que nutre os depauperados consumidores locais.

Abusando da analogia, é apropriado alertar a 
agricultura que o exagero com a euforia pode le-
var a ignorar cuidados básicos com a própria se-
gurança (inviabilizar financeiramente seu prin-
cipal cliente), enquanto o descuido da pecuária 
com a depressão poder provocar ideações suici-
das (excessivo desalojamento/confinamento dos 
animais e paralisação da cadeia produtiva). 

Senão vejamos, o preço do farelo de soja subiu 
quase 50% e do milho quase dobrou nos últimos 
doze meses (ano passado custava R$ 1750,00/t e 
R$ 54,00/saca 60kg, e em maio/21 R$ 2590,00/t 
e R$ 107,00/saca 60kg, respectivamente). A in-
fluência desses ajustes no custo da ração para 
frangos e suínos alcançou 80%, enquanto, por 
exemplo, o preço do suíno vivo pago ao produtor 
em SP variou de R$ 4,50/kg em maio do ano pas-
sado para apenas R$ 5,40/kg mais recentemente.

Embora alguns observadores ressaltem que 
a convergência dada pela vultosa liquidez glo-
bal com o iminente aumento dos juros no exte-
rior venha provocar migração de investimentos 
para outras alternativas financeiras e, assim, con-
tribuir para o arrefecimento na cotação das com-
modities agrícolas, esse efeito provavelmente po-
de amainar por aqui, por causa da possível “fu-
ga de dólares” que acentuaria a desvalorização do 
Real. Ademais, a quebra da segunda safra do mi-
lho (expectativa otimista de colher no máximo 66 
milhões de toneladas) vai comprometer sobrema-

AGRONEGÓCIO BIPOLAR?

Ariovaldo Zani
é médico veterinário

Professor MBA/PECEGE/
ESALQ/USP 

Presidente do Colégio 
Brasileiro de Nutrição 

Animal/CBNA - 

neira qualquer alívio, por causa da oferta mais 
escassa, resultado do irreversível desabamento 
da produtividade que sofreu frente à semeadu-
ra fora da janela ideal de plantio do cereal, fenô-
meno acentuado, inclusive, pela alongada estia-
gem que não deu trégua nos últimos três meses.  

O saldo a ser apurado no estoque de passa-
gem para o próximo ano comercial (otimista e 
superavitário ou pessimista e deficitário) será 
modulado a depender do apetite dos deman-
dadores locais (cadeia de proteína animal, in-
dústria alimentação humana, biocombustíveis 
e exportadores) ao longo de mais um disputado 
rali, determinado pela competição entre a agri-
cultura alimentar e a agricultura energética.

Comparada, mais uma vez, àquele transtorno 
psiquiátrico (sem possibilidade de cura mas que 
pode ser controlado) mencionado inicialmente, 
essa atual perturbação (estabelecida entre aquilo 
que a agricultura pode ofertar e o quanto a pecuá-
ria deve demandar) deve receber “medicação” de 
ação imediata (suspensão temporária das taxas 
e impostos incidentes sobre a importação e co-
mercialização doméstica; flexibilização dos pro-
tocolos de internalização dos OGMs; criação de 
sistema de informação antecipada sobre expor-
tação dos grãos) para combater os efeitos agudos 
de curto prazo e, sobretudo, o “tratamento pro-
filático” (ampliação da área semeada; incentivo 
ao cultivo de cereais de inverno; ampliação do fi-
nanciamento para construção de armazéns) pa-
ra no médio prazo prevenir quaisquer recaídas.

Por fim, os incontroláveis e imprevisíveis 
efeitos do clima, que impôs compulsória resig-
nação, permitiu alguns entoar prazerosamente 
“I’m singing in the rain”, enquanto aos outros, 
não restou alternativa senão bailar fervorosa-
mente, embora em vão, a “dança da chuva”! ■
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