




"A situação macroeconômica difere daquela de 2003/04. Ainda
temos estabilidade na economia, mas o câmbio tem se portado de
maneira bem diferente", diz José Garcia Casques, coordenador-
geral de Planejamento Estratégico do Mapa - Ministério da Agricul-
tura e Pecuária. Casques prevê aumento de 5,8% na renda agrícola,
caso haja colaboração do clima, com receitas de 124 bilhões de reais
em 2008, diante de 117,4 bilhões de reais em 2007, quando subiu
12% em relação a 2006.

Segundo Wilson Vaz Araújo, do ministério, praticamente
todo o setor agrícola, incluindo grãos e, evidentemente, a cana-
de-açúcar, tem demonstrado fôlego novo quando se trata de
investir. A expectativa para o ano, portanto, é de que a deman-
da mundial por grãos se mantenha em alta e com preços bem
elevados. E no setor de açúcar e de álcool, a previsão é de que
os investimentos persistam.

No caso do álcool, inicialmente, as maiores apostas pareciam
reforçar o cacife do mercado internacional, que havia consumido
3,84 bilhões de litros do produto brasileiro em 2006, graças ao
apetite norte-americano. Porém, foi a demanda doméstica que
surpreendeu o setor no ano passado, explicada pelo aumento das
vendas de carro flex (movidos tanto a gasolina quanto pelo álcool).
Nada menos do que 3,7 bilhões de litros foram adicionados ao
consumo interno ao longo de 2007, correspondendo a um salto de

28% na comparação com o ano anterior, enquanto as exportações
murchavam para 3,1 bilhões de litros, diante de barreiras comerciais
e subsídios adotados pelos países mais industrializados.

Um desempenho notável, afirma Plínio Nastari, diretor-presi-
dente da Datagro, empresa de consultoria especializada no mercado
de açúcar e álcool. "O consumo registrou uma resposta alta, ao
passar de 900 milhões de litros ao mês no final de 2006, para 1,5
bilhão no ano passado", diz Ismael Ferina Júnior, presidente da
Orplana - Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-
Sul, que reúne 26 associações de produtores.

Nos cálculos da Datagro, o mercado interno consumiu 16,7
bilhões de litros de álcool combustível em 2007, crescendo perto
de 28% em relação aos 13 bilhões registrados em 2006. "Houve
uma nítida mudança de patamar, equivalente ao consumo de
5,9 milhões de toneladas de açúcar, o que contribuiu para re-
duzir a produção excedente de açúcar destinado à exportação
de 19,9 milhões para 10,2 milhões de toneladas", diz Nastari.
Não fosse assim, a pressão sobre os preços internacionais do
açúcar, achatados por duas produções recordes na índia, teria
sido ainda mais intensa.

Segundo Nastari, o mercado tende a repetir 2007, incorporando
mais três bilhões de litros à demanda interna e limitando-se a co-
locar no exterior algo como 3,2 bilhões de litros. A Única - União

da Indústria de Cana-de-Açúcar, também baseia
suas previsões no desempenho do mercado in-
terno, que deverá absorver, em 2008, mais 2,2
milhões de carros flex.

Somam 109 os novos empreendimentos para
a produção de açúcar e álcool, com investimen-
to estimado em 19 bilhões de dólares. Quando
todos estiverem instalados, deverão ter capaci-
dade para moer 218 milhões de toneladas de
cana a partir de 2014. Se toda essa cana fosse
transformada em álcool, renderia uma produ-
ção de 18,5 bilhões de litros.

No setor de grãos a previsão do Ministério da
Agricultura é de que os produtores consigam au-
mento de renda. No levantamento comandado
por José Garcia Casques, coordenador-estratégi-
co do Mapa, o milho tende a alcançar a maior re-
ceita desde 2003, somando 18,8 bilhões de reais



(14,6% a mais). Com uma previsão de
32,3 bilhões de reais, a receita da soja,
que já havia avançado 20,6% em 2006,
deve crescer mais 13% neste ano. Is-
so, entre outros motivos, estimulou
os produtores a reforçar suas apostas,
desde o Sul até o Centro-Oeste.

"Fiz até um pouco mais de tecno-
logia do que em anos anteriores, com
maior aplicação de fertilizantes, cal-
cário e subsolagem (para combater a
compactação)", afirma Luiz Fernando
Kalinowski, agrônomo e produtor de
grãos na região de Londrina, PR. Na
fazenda Mundo Novo, onde a agricul-
tura vem sendo explorada pela família
desde 1949, Kalinowski plantou 24
hectares de milho e 30 de soja.

Esta será a terceira safra que
Kalinowski cultiva com recursos
do crédito rural, e parte da área es-
tá segurada, garantindo cobertura
equivalente a 60% ou 70% da produtividade média do muni-
cípio - percentual que ele considera "razoável". Sua primeira
experiência com o seguro, subvencionado pelo governo, foi com
o trigo colhido no inverno passado numa área de 24 hectares.

O gerente-técnico e econômico da Ocepar - Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná, Flávio Turra, observa uma maior
adesão dos produtores paranaenses ao seguro agrícola. "Houve am-
pliação no número de municípios amparados pelo seguro e revisão
da produtividade média coberta para efeito de indenização", diz.

espero vender bem a safra." Qual o
preço esperado? "Ah, pelo menos
40 reais pela saca da soja", emenda
o agricultor.

A mudança no ambiente de ne-
gócios no setor, ameaçado neste mo-
mento apenas pela irregularidade
das chuvas, parece ter acelerado as
decisões de investimento. "O mer-
cado antecipa-se como promissor
para 2008, com crescimento da
demanda mundial por proteínas
vegetais e animais", diz o presiden-
te da Comigo - Cooperativa Mista
dos Produtores Rurais do Sudoeste
Goiano, Antônio Chavaglia. "Com a
melhoria do preço, o pessoal plantou
com alta tecnologia", diz. Neste ano,
a cooperativa deverá movimentar
um milhão de toneladas de milho,
soja, arroz e sorgo, quase 25% mais
do que as 900 mil toneladas origina-

das em 2007. Com a logística desfavorável, a Comigo fará opção
por trabalhar no mercado doméstico, reduzindo em 20% a sua
previsão de exportação.

A logística também continua representando um gargalo para
o Mato Grosso. Instalado há duas décadas na fazenda Boa Es-
perança, em Lucas do Rio Verde, MT, Júlio Cinpak manteve os
mesmos dois mil hectares cultivados com soja na safra passada
e espera colher, neste ano, entre 55 e 60 sacas por hectare. O
endividamento, diz ele, continua sendo um grande problema na

Os números do coordenador-geral de Seguro Rural do Minis-
tério da Agricultura, Eustáquio Mesquita de Sant'ana, indicam
maior concentração na subvenção ao seguro rural no Paraná e,
obviamente, na soja, que sozinha levou 41% dos recursos. Até no-
vembro do ano passado, haviam sido aplicados, em todo o país, 56
milhões de reais em subsídios, para um total de 27.909 apólices,
representando um valor segurado de aproximadamente três bilhões
de reais e uma área segurada de 2,5 milhões de hectares (5,4% da
área de grãos prevista para a safra 2007/08).

Como Kalinowski, o agricultor Gilmar Artiaga de Almeida,
que ajuda o pai, José Alves de Almeida, mais conhecido como
Zé Bentinho, a tocar a fazenda no município de Itaberaí, GO,
ainda não negociou sua produção e olha para o céu ressabiado,
torcendo para que São Pedro seja clemente mais uma vez. "Plan-
tamos mais cedo e somos os primeiros a colher na região. Por isso

região. "Por mais que se faça renegociação de dívidas, o problema
do agricultor não se resolve porque a logística ruim consome
boa parte da receita", avalia. Num exemplo, Cinpak lembra que
os custos para transportar uma tonelada de soja desde Lucas do
Rio Verde ao porto de Paranaguá, PR, saltou 71% desde a safra
2003/04, pulando de 70 para 120 dólares.

A virada no ânimo do produtor se refletiu nas vendas de trato-
res e colheitadeiras. "O pessoal voltou a investir em maquinário,
depois da retração observada em 2005 e 2006", avalia Alex Rasia,
diretor executivo da Aiba. A Anfavea previa encerrar 2007 com
produção de 63 mil máquinas (mais 37% sobre 2006) e vendas de
37 mil unidades. Até novembro, com 35,5 mil unidades vendidas,
o setor já havia superado os resultados acumulados nos 12 meses
de 2005 e 2006, ficando ainda 6% abaixo dos números de 2004
(37,8 mil máquinas vendidas).
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