
Atualize MBF - 1

No 29 -  Ano / Year VI Sexta-feira, 5 de setembro de 2014 - Friday, September 5th, 2014

Equipe Atualize MBF

Fórum ajuda agronegócio a repensar soluções para a crise
Recuperação judicial, credibilidade do setor e perfil dos candidatos à presidência foram

temas abordados no evento que reuniu economistas, empresários e instituições financeiras.
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Em meio a uma das crises mais profundas de sua 
história, o agronegócio, especialmente a vertente da cana-
de-açúcar, tem buscado ideias e soluções para dar início 
a sua recuperação. Atoladas em dívidas e problemas 
de toda ordem, as empresas já não têm conseguido 
encontrar um caminho. A questão afeta também a cadeia 
produtiva e o setor de serviços ligados à agroindústria, 
bem como instituições financeiras.

Para reunir todos os vértices dessa equação e 
criar um novo ânimo para a reação a falta de união do 
setor e descaso dos governantes, lideranças do setor, 
renomados economistas, executivos de empresas, sócios 
dos principais escritórios de advocacia e assessoria 
na reestruturação de empresas, bancos e fundos de 
investimentos nacionais e internacionais e imprensa, 
se encontraram no I Fórum Brasileiro de Economia e 
Finanças no Agronegócio.

Com diversas palestras e debates encabeçados 
por nomes de peso no setor, o fórum, realizado em 
Ribeirão Preto (SP) nos dias 13 e 14 de agosto, pode 
ser considerado um dos melhores eventos do setor nos 
últimos tempos. Estratégico, esclarecedor, reflexivo, 
crítico e, principalmente, com a apresentação de caminhos 
que podem ser trilhados para minimizar o desconforto 
que o agronegócio (principalmente a cadeia produtiva do 
setor sucroenergético) tem passado, bem como outros 
segmentos da economia brasileira.

Os temas tratados nos dois dias de evento 
levaram a um entendimento das dificuldades do setor 
e ao porquê dele estar tão endividado no momento. “A 
grade das palestras foi extremamente adequada ao 
momento de muita dificuldade que o setor da cana vem 
atravessando", afirmou José Américo Rubiano, diretor da 
J.A. Rubiano Consultores Associados.

O sucesso dos debates foi tão grande que a 
organização do Fórum recebeu publicamente o convite 
para levar as discussões a outros Estados, e para a 
cidade de São Paulo.

Para o gerente Administrativo e Financeiro da 
Baldin Bioenergia, Carlos Roberto Ravanelli Ferreira, 
o evento foi um dos melhores que participou ao longo 
de seus mais de 25 anos no setor. “O motivo de minha 
satisfação é simples, além dos temas bem escolhidos, 
os participantes dos debates fizeram jus aos temas, 
enriquecendo-os com suas experiências no setor”, 
explicou Ravanelli.

Os debates foram conduzidos para responder 
a questões, que nem sempre são de soluções rápidas 
e objetivas, mas que, através de ideias, podem ser 
direcionadas para um melhor caminho. O melhor caminho 
é, por muitas vezes, aquele onde as perdas são menores.

Para tratar dos assuntos econômicos e 
momento político, que muitas vezes geram polêmica, 
foi designado o economista Luis Nassif, da agência 
Dinheiro Vivo. Ele destacou a força do setor 
sucroenergético na economia brasileira e na matriz 
energética mundial, mas também as fraquezas na hora 
de se impor na agenda dos governantes, o que mostra 
que somente com uma liderança efetiva as coisas 
podem mudar. 

Com o peso que tem na economia, o setor, 
“gritando”, tem o poder de colocar no governo técnicos 
que realmente saibam tocar a música, ao contrário do 
que se vê hoje, “solistas de quinta categoria participando 
da orquestra governamental”, disse Nassif.

Para o economista, os ajustes econômicos 
necessários, se feitos com rigor, certamente provocarão 
revoltas daqueles que irão sentir diretamente no bolso, ou 
seja, a população e o mercado empresarial. 

Todavia, dificilmente os novos governantes 
agirão de forma radical. Sendo assim, a mesmice ainda 
continuará durante 2015 e talvez um pouco mais, com 
ajustes a “conta-gotas”.

O quadro a seguir apresenta algumas das 
principais conclusões e ideias levantadas durante o 
Fórum ao longo dos dois dias de debate.
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Estrutura organizacional interna:

Necessidade de organização interna, unidade a unidade 
- Desenvolver a governança corporativa e administrar os 
números das empresas foi uma das principais cobranças 
dos executivos das instituições financeiras. É preciso que 
os números apresentados sejam consistentes e espelhem a 
realidade, sem projeções fantasiosas.

Estrutura organizacional externa:

Unir as instituições que representam o setor, fortalecendo a 
presença perante o Estado. As instituições precisam se impor 
mais, colocando em seu comando profissionais que já tenham 
atuado na gestão de Usinas e Destilarias, conhecedores das 
reais dificuldades, e eliminando os cargos políticos. Questiona-
se muito que os números informados pelas instituições e 
consultorias, ou mesmo o discurso de muitos executivos 
destas, são divergentes, gerando muito descrédito no mercado 
financeiro.

Ambiente político:

Não se pode esperar muito do novo governo, seja qual for o 
candidato vencedor, pois os ajustes serão feitos gradativamente 
para não causar altos impactos na estrutura social no curto 
prazo. A “mesmice” se estenderá por um tempo maior. Todavia, 
mais do que cobrar, o setor tem que levar soluções e se impor 
frente ao Governo, pois, com a importância econômica e social 
que tem, conseguirá ser ouvido. Mas não se pode deixar de 
exigir de nossos governantes, afinal o Governo é o principal 
credor do setor e é também um dos responsáveis por essa 
crise. 

Crédito para o setor:

Há dinheiro para ser repassado ao mercado, mas a 
credibilidade no setor e a dificuldade em se obter números 
confiáveis de uma gestão nem sempre qualificada, tem 
afastado os investimentos. O crédito público é exigente demais 
para as empresas que estão em dificuldades e com o cadastro 
manchado pelas dívidas acumuladas. A interlocução com as 
instituições financeiras está difícil, muitas vezes forçando as 
empresas a uma atitude mais radical, por vias judiciais, na 
tentativa de ter uma maior flexibilidade por parte das instituições.

As instituições se demonstram abertas para ouvir, todavia 
com fundamentos e números consistentes, sendo que uma 
boa consultoria econômica pode ajudar as empresas menos 
estruturadas nessa área.

Bancos e fundos de investimentos passaram a sua visão 
do que esperam do setor e o maior destaque ficou para a 
Governança Corporativa. Sem governança, sem a cultura de 
conhecer seus próprios números, sem planejar, não há mais 
dinheiro disponível. 

Possibilidades de reestruturação financeira:

Um planejamento, ou plano de negócios muito 
bem elaborado é o quesito principal para se propor um 
reescalonamento da dívida, revisão de taxas e garantias. As 
instituições são mais flexíveis para com as empresas que 
mostram conhecimento de seus números e apresentam um 
planejamento com sólidos fundamentos. A renegociação ainda 
é possível e bem vista, mas os credores estão os com “olhos” 
mais atentos aos números apresentados. A credibilidade 
de uma boa assessoria financeira pode facilitar nas novas 
negociações, e até abrir portas já fechadas.

Novas oportunidades de crédito e agregação de valor:

As operações estruturadas cada vez mais têm ocupado 
espaço na composição financeira das empresas. Consultorias 
especializadas nessa área podem preparar um plano de 
negócios para apresentar aos financiadores, mas tudo passa 
por números confiáveis, uma boa governança corporativa e 
disponibilidade de garantias adicionais.

O etanol de milho já é realidade no setor e linhas de crédito 
já estão sendo disponibilizadas para agregar mais essa receita 
às usinas. Investidores americanos se apresentam como 
potenciais participantes nesse novo projeto.

Outra questão tratada é de propor aos governantes 
reduções nas alíquotas tributárias de produtos ligados 
diretamente a produção de açúcar e etanol, principalmente 
para aqueles de maior peso nos custos gerais, tais como os 
tributos de fertilizantes e outros insumos e máquinas agrícolas. 
Isso pode minimizar a insatisfação popular com ajustes mais 
drásticos, mas produzindo efeitos importantes para o setor 
como um todo.

Nesse sentido, foi formado um grupo de trabalho que irá 
atuar para organizar as informações a serem apresentadas aos 
governos Estadual e Federal, através do Comitê de Serviços 
do CEISE Br.

Alguns fundos de investimentos demonstraram bastante 
interesse em iniciar um processo de seleção das empresas 
de bens de capital, procurando criar títulos de crédito para 
financiar o setor por longo prazo. Essas negociações já se 
iniciaram através da MBF Agribusiness e os fundos, para que 
na sequência seja preparada uma reunião de debate com as 
secretarias municipais e executivos que possam agregar na 
estruturação da operação.

Como estimar o valor desse negócio:

Empresários e executivos tem obrigação de saber quanto 
vale o seu empreendimento na hora de negociar seus créditos, 
mas infelizmente o setor ainda não está preparado e já entra 
enfraquecido numa negociação. Nesse sentido, também foi 
apresentada a melhor metodologia para chegar ao valor da 
empresa.

Conclusões e ideias levantadas durante o Fórum
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