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O presidente da Bolívia Evo Morales ameaçou estatizar as esmagadoras do país se o preço do óleo 
de soja no mercado interno não baixar. Morales proibiu no mês passado a exportação de óleo 
comestível e agora acusa as esmagadoras de estarem suspendendo a produção para não ter de 
baixar os preços.   
 
"Se não [baixarem os preços], vamos nacionalizar essas fábricas de óleo de soja. Não é possível 
que existam fábricas como essas para castigar o povo. O Estado subsidia a produção de soja. E, 
com esses subsídios, eles [os empresários] castigam o povo", afirmou.   
 
O governo pretende forçar a queda dos preços praticados na Bolívia para menos de 10 bolivianos 
(cerca de R$ 2,25) antes de liberar as exportações. Antes da suspensão das vendas para o 
exterior, o litro de óleo de soja na Bolívia chegou a 18 bolivianos. Segundo jornais bolivianos, 
ontem o litro podia ser encontrado a pouco mais de 11 bolivianos.   
 
Estimativas do Ministério da Agricultura da Bolívia dão conta de que nos meses de janeiro e 
fevereiro o país exportou 366 mil toneladas de óleo de soja. Com as exportações suspensas desde 
meados de março, os fabricantes de óleo de soja, transportadores e comerciantes do produto 
afirmam que já contabilizam prejuízos acima de US$ 120 milhões.   
 
Gabriel Dabdoub, presidente da Confederação de Empresários da Bolívia, disse que as 
esmagadoras estão parando suas linha de produção para não terem de operar com prejuízo. 
"Creio que em mais uma semana, a maior parte delas deve parar e dar férias coletivas a seus 
funcionários. No fim, os mais prejudicados serão os pequenos e médios produtores de soja, que 
vivem da colheita, os transportadores e os cidadãos que comercializam o óleo de soja".   
 
A produção de óleo é dominada por três companhias: uma controlada pela americana ADM; outra 
pelo grupo peruano Romero; e outra pelo grupo boliviano Marinkovic, presidido por Branko 
Marinkovic, um dos principais líderes da campanha de autonomia do Departamento de Santa 
Cruz.   
 
"[O governo] está transformando o país em um novo Zimbábue", criticou Marinkovic. O 
empresário boliviano de origem croata teve um carregamento de 26 mil litros de óleo de soja 
apreendido pela Alfândega, sob acusação de tentar furar a proibição de exportação e levar o 
produto para o Chile.   
 
O conflito entre o governo e empresários de Santa Cruz e Cochabamba ganha maior tensão à 
medida que se aproximam os plebiscitos sobre maior autonomia, convocado pelos governadores 
de oposição para o mês que vem.   
 
A proibição de exportação não atinge a soja em grãos, só o óleo. Atualmente, as esmagadoras 
usam cerca de 15% da soja boliviana para fazer óleo comestível.   
 
Os principais mercados para o óleo de soja boliviano são os países da Comunidade Andina de 
Nações (CAN) - Colômbia, Peru e Equador -, além da Venezuela, que deixou recentemente a CAN, 
e o Chile, país com relações tumultuadas com a Bolívia. A soja é a principal commodity agrícola do 
país, o nono maior produtor mundial, colhendo 1,7 milhão de tonelada de soja anualmente. O 
Brasil produz 60 milhões de toneladas; a Argentina, cerca de 47 milhões; e o Paraguai, 3,5 
milhões.  
 
(Com agências internacionais)   
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No Brasil, produtor perde auge da festa  
Mauro Zanatta 
 
Em meio às discussões sobre quais elos da cadeia produtiva têm sido mais beneficiados com os 
ganhos derivados da alta nos preços das commodities, a Confederação da Agricultura e Pecuária 
(CNA) mostra, em inédito levantamento de campo, que os produtores de soja do Centro-Oeste e 
Minas Gerais deixaram de embolsar lucros adicionais de até 38% gerados pelos sucessivos 
recordes na cotação do grão, carro-chefe do agronegócio nacional.   
 
A tendência de avanço nas vendas antecipadas da produção de soja explica a frustração das 
margens, segundo os dados coletados durante reuniões técnicas em 11 regiões por pesquisadores 
da CNA e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP). "A maior parte da 
safra de soja já havia sido comercializada bem antes da recente disparada na Bolsa de Chicago", 
analisa a economista da CNA, Rosemeire dos Santos.   
 
Se esses produtores dessas regiões tivessem deixado para vender sua safra no primeiro bimestre 
deste ano, teriam incorporado uma média de 26,3% em ganhos extras aos seus resultados. 
"Quem tem lucrado são as tradings, que ganham na ponta da venda do pacote de insumos ao 
produtor e na compra antecipada a preços muito mais baixos", sustenta a economista. No 
fechamento da venda antecipada, estimam CNA e Cepea, a margem de lucro dos produtores não 
ultrapassava 0,43%.   
 
A pesquisa revela, ainda, que as operações de venda antecipada, uma boa estratégia na qual o 
produtor emite uma Cédula de Produto Rural (CPR) em troca dos insumos para o plantio, 
chegaram a 52% em todo o país no ano-safra (2007/2008). Mas, com a necessidade de captar 
mais recursos para ampliar a área plantada na atual safra, essas operações foram adiantadas do 
período entre julho e outubro para o primeiro semestre de 2007, antes do início da atual safra, 
que começa oficialmente em junho.   
 
"Isso reduziu ainda mais a chance de incorporar os ganhos", diz a CNA. Segundo ela, a carestia 
dos insumos e a escassez de crédito devem alavancar essas operações.   
 
A indústria defende o sistema de venda antecipada e pondera que os lucros acabam diluídos 
porque os riscos dos contratos são repassados em operações feitas em bolsas de mercadorias. "A 
indústria também não ganhou. E se naquele momento que o produtor vendeu era bom negócio? 
Tem que ficar feliz que a parte que ele ainda não vendeu terá um bom lucro", afirma o vice-
presidente do Grupo Caramuru, César Borges de Sousa.   
 
"Quem ganha são os especuladores em bolsa. Mas também eles têm função de dar liquidez ao 
processo", defende o executivo.   
 
O levantamento CNA-Cepea mostra, entretanto, margens bastante apertadas nas vendas 
antecipadas. Em Sorriso, maior produtor de soja do Brasil e onde 60% da produção foi 
comercializada nesse sistema, o produtor deixou de ganhar 31,7%, segundo a pesquisa. Em vez 
de vender a R$ 27,19 cada saca, o preço médio ponderado na atual safra, o produtor entregou, 
antes da alta, a R$ 21,45. A rentabilidade estimada no fechamento da venda antecipada, calculam 
CNA-Cepea, era de apenas 0,27%.   
 
No município de Rio Verde (GO), a diferença entre os preços recebidos na venda antecipada e a 
média da safra chegou a 33%. A rentabilidade, nesse caso, seria de 0,16%. No Estado de Mato 
Grosso do Sul, a situação foi um pouco melhor. A diferença chegou a 13% em Maracaju, com uma 
rentabilidade estimada de 0,43% na venda antecipada. Em Unaí (MG), os produtores venderam 
soja antecipada a R$ 27,55, enquanto o preço médio da região bateu em R$ 32,13 - diferença de 
29,7% no preço.   



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2008, Agronegócios, p. B16. 


