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N 
ão é exagero dizer que o agrone
gócio é um dos setores mais im
portantes da economia brasileira. 
Atualmente, representa 23,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) e é o 

responsável por quase metade das exportações do 
país - que é o maior exportador de soja em grãos 
e de café do mundo. E as perspectivas de cresci
mento são positivas. Segundo um levantamento 
do Departamento de Agronegócio da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a 
previsão é de que o Brasil cresça acima da mé
dia mundial na maioria dos produtos agrícolas e 
agropecuários. Até 2023, espera-se que o Brasil 
alcance quase 50% de participação no mercado 
mundial da soja. Outro estudo, este da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e da Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO), mostrou 
que o uso da terra para as principais culturas em 
2024 (oleaginosas, arroz, trigo, cana-de-açúcar e 
algodão) deverá atingir 69,4 milhões de hectares 
(Mha), um crescimento de 20% em relação à mé
dia utilizada durante o período de 2012 a 2014, a 
uma taxa de crescimento de cerca de 1,5% ao ano. 

Tamanha relevância nos cenários interno e externo 
ganha atenção especial das agências de notícias, que 
acompanham de perto o mercado, com pautas focadas 
tanto no público nacional quanto no internacional. 
"Com exceção de quando saem os relatórios mensais 
de safra do IBGE, é raro os jornais dedicarem reporta
gens para uma cobertura mais micro do tema", explica 
Roberto Samora, editor de "Commodities e Energia" 
da Thomson Reuters, que cobre agronegócio há 14 
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anos. Além dele, outras três pessoas cobrem o tema 
em português e inglês. 

Na Agência Estado, desde 2015 houve investimentos 
na ampliação da cobertura do agronegócio por meio 
do Broadcast, serviço de cobertura em tempo real da 
agência. Em abril daquele ano, foram lançados também 
dois boletins diários sobre soja, milho e o mercado de 
boi gordo. Na época, Daniel Parke, diretor-geral da 
Agência Estado, revelou que quase 10% dos usuários 
do terminal em tempo real pertencem ao setor. A de
manda crescente por inserção de notícias e dados mais 
especializados sobre as cadeias de produção levaram 
à criação do Broadcast Agro. 

"O Broadcast Agro é um serviço em tempo real da 
Agência Estado exclusivo para assinantes, e que tem 
como atenção principal os mercados das commodi
ties agrícolas negociadas em Bolsa", explica Tomas 
Okuda, editor-adjunto, que trabalha no serviço de 
Broadcast Agro há 17 anos. "Enquanto esses mercados 
estão abertos ficamos de olho 100% no comporta
mento dos preços para registrar as altas e baixas e ir 
atrás dos motivos desses movimentos para agregar 
informação a esse assinante qualificado." Para obter 
essas cotações, as principais referências usadas pela 
equipe de dez pessoas (um editor, dois subeditores, 
dois redatores para internacional e cinco repórteres 
setoristas) são a B3 (antiga BM&F, de São Paulo) e as 
Bolsas de Chicago (com as cotações de soja, milho e 
trigo), Nova York (açúcar, café, cacau, algodão e suco 
de laranja) e Londres (açúcar, café e cacau). Na cober
tura, colaboram ainda as sucursais de Brasília e Rio, 
além de correspondentes em Ribeirão Preto, Nova 
York e Londres. 

No dia a dia, o foco das agências costuma ser em 
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hard news com informações do mercado. "Nós preci
samos fazer um acompanhamento mais próximo, pois 
temos como público a própria mídia e os terminais 
financeiros, com pessoas que operam com as informa
ções que fornecemos", explica Samora. No Broadcast 

a informação precisa ser transmitida rapidamente. 
Se dermos uma notícia errada, falhamos com nossos 
clientes, que podem perder dinheiro por causa disso." 
Ele destaca a importância das fontes para assegurar 
isso, especialmente porque muitos dos entrevista

Agro, por exemplo, o noticiário é voltado aos 
operadores desses mercados, traders, bancos, 
produtores rurais, exportadores, investidores 
e órgãos do governo e ligados ao setor agrope
cuário, como cooperativas e federações rurais. 

Para essa cobertura, o foco em geral é nas 
principais commodities do Brasil. Além da soja 
e do café, o milho, o açúcar, o etanol e o suco 
de laranja são relevantes para a economia. O 
trigo também recebe atenção, mas por um 
motivo oposto: o país é o maior importador 
do cereal e oscilações externas podem balan-
çar o mercado brasileiro. Fatores que podem 
interferir no desempenho econômico desses 
produtos, como clima, avanços tecnológicos, 
câmbio, política e legislação, também apare
cem nas pautas diárias. 

"O desafio diário é equilibrar agilidade, cor
reção e clareza na itúormação publicada", diz 
Okuda. O editor da Reuters completa: "Busca-
mos em geral fazer textos mais diretos, pois 
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"COM EXCEÇÃO 
dos em notícias do mercado aparecem em 
off. Nas agências, as fontes geralmente são 
operadores de mercado, analistas, lideran
ças do setor agropecuário, especialistas e 
representantes do público-alvo - produto
res rurais, banqueiros, corretores, políticos, 

DE QUANDO SAEM 

OS RELATÓRIOS 
MENSAIS DE entre outros. 

SAFRA DO IBGE, É 

RARO OS JORNAIS 

DEDICAREM 

"Ninguém entrega de mão beijada como 
ganha dinheiro. Para descobrir isso é 
preciso ter boas fontes, e aí pode ser o 
concorrente do cara que está fazendo os 

REPORTAGENS 
negócios. Os corretores raramente falam 
em on, até porque têm clientes envol-

PARA UMA vidos", explica Samora. Cruzar infor

COBERTURA MAIS 
MICRO DO TEMA", 

mações e confiar nas fontes é essencial 
para garantir a veracidade das notícias. 
O editor do Broadcast Agro da Agência 
Estado também destaca os avanços da te
lecomunicação, como WhatsApp, Twitter EXPLICA ROBERTO 

SAMORA e Facebook, que considera úteis para en
trevistas, e encontros com as fontes para 
fac ilitar a aproximação. 

Embora não tão frequentes, as repor-
tagens especiais sobre assuntos menos 

triviais e textos mais trabalhados têm espaço nas 
agências. As pautas podem abordar desde temas 
relacionados diretamente ao agronegócio e aos pro
dutores a outros mais abrangentes, como meio am
biente, direito trabalhista e logística. "Às vezes, um 
problema localizado tem uma importância enorme 
para o restante do país. Essas reportagens sempre 
trazem alguma informação nova", diz Samora. 

Outro ponto importante da cobertura de agro 
por agências de notícias é a capacidade de anteci
par movimentos. Samora lembra, por exemplo, da 
cobertura da safra de milho em 2016: em março, ele 
e sua equipe perceberam que a seca e as mudanças 
climáticas poderiam impactar a produção do grão. 
Isso porque o país costuma plantar muita soja na 
primeira safra e depende de uma boa segunda safra 
para o milho. Com a seca, ela não aconteceu, e o país 
ficou com baixos estoques. "O básico do jornalis
mo é mostrar tudo que é revelador, inédito, trazer 
notícias úteis que ajudem as pessoas nos próprios 
negócios e apontem caminhos para um país que tem 
o agronegócio como um dos pilares da economia", 
diz. Isso vale para jornais, revistas, sites e, é claro, 
agências de notícias. D 
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