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Os preços internacionais mais altos estimularam as vendas antecipadas da safra 2007/08. 
Tanto no algodão quanto na soja a comercialização ultrapassa 60%, valores superiores ao 
mesmo período do ano passado. Apesar disso, nem todo mundo "ganhou dinheiro". Por conta 
disso, para a safra 2008/09, no entanto, o momento é de cautela.  
 
"A antecipação é boa quando é estratégia financeira, mas quando o produtor usa para 
antecipar recursos para o plantio, com juros elevados, é ruim. Ele deixa de ganhar", diz 
Rosemeire dos Santos, assessora-técnica da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).  
 
Segundo levantamento da Safras & Mercado a colheita atual já está 63% vendida ante a 57% 
no mesmo período do ano passado e a uma média de 55% nos últimos cinco anos. As 
projeções da Céleres estão na mesma linha: 67% comercializada até o momento, volume cinco 
pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado.  
 
"A comercialização está bem adiantada. Este padrão vem desde o ano passado, em função do 
mercado", explica Flávio França Júnior, diretor de produção da Safras & Mercado. De acordo 
com a consultoria, o mês de abril foi o com o maior volume comercializado: 11%. Mas França 
Júnior acrescenta que a temporada atual é "atípica", pois a venda antecipada foi bem 
distribuída, apesar de em alguns momentos o mercado ter estado mais favorável.  
 
Segundo a análise da Safras & Mercado, quem comercializou a produção no ano passado - 
sobretudo no primeiro semestre - perdeu em relação a quem esperou para 2008. Até julho do 
ano passado, 21% da safra estava vendida, a valores médios de US$ 16 a 17 a saca no Sul e 
Sudeste do País e US$ 13 a US$ 14,5 a saca em Rondonópolis (MT). Em janeiro e fevereiro, 
quando foram comercializadas mais 10% - chegando a 45% da colheita prevista - foram 
praticados os melhores valores: US$ 27 a saca no Sul e Sudeste e US$ 24,50 em 
Rondonópolis. As negociações atuais giram em torno de US$ 25,50 a saca no Sul e Sudeste e 
US$ 23,50 a saca em Mato Grosso.  
 
Pelos cálculos da CNA, quem fixou a soja com insumos na temporada 2006/07 ganhou, em 
média R$ 18,33 por saca em Mato Grosso, quando o preço da temporada ficou em 20,24 a 
saca. Já na safra atual, a fixação está em R$ 21,45 a saca, para um preço médio de R$ 27,19 
a saca. Rosemeire diz que muita gente fixou em insumos porque estes estavam com preços 
em alta.  
 
As projeções para o ano que vem são de cotações mais baixas que as atuais. Segundo a Safras 
& Mercado, em média, para a colheita de soja de 2009 está se pagando entre US$ 2 e US$ 
1,50 menos que os valores atuais. Pelas cálculos da CNA, até o momento, cerca de 11% da 
safra futura de soja já está fixada.  
 
Para o algodão a antecipação também foi grande. A média, neste período do ano passado era 
entre 45% a 50% da safra vendida. Na temporada atual são 60%. "A antecipação é motivo de 
arrependimento de muitos, principalmente aqueles que travaram em 2006", afirma o analista 
Miguel Biegai Júnior, da Safras & Mercado. Das 850 mil toneladas já comercializadas da 
temporada atual, 324 mil toneladas (equivalente a 38% do vendido e 21% da safra total) 
foram negociadas naquele ano, a valores de US$ 0,65 a libra-peso, considerados altos na 
época, quando o câmbio era de R$ 2,30. No entanto, segundo Biegai Júnior, os custos subiram 
e o real se valorizou. Por isso que os produtores pediram a realização de leilões do Prêmio 
equalizador pago ao produtor (Pepro) -o governo deve gastar R$ 550 milhões na subvenção. O 
primeiro leilão ocorre dia 15, para 341 mil toneladas.  
 
Apesar da "perda" - além do câmbio e dos custos, os valores negociados atualmente em Nova 
York são superiores aos praticados na época da venda (US$ 0,70 a libra-peso) cerca de um 
terço da safra futura já foi negociada.  
 



As consultorias não dispõem de dados da comercialização de milho e arroz, outros dois 
importantes produtos da safra de verão. A CNA projeta que, em Lucas do Rio Verde (MT), 70% 
do milho safrinha foi vendido.  
 

 
 

Leia mais: 
 
Colheita uruguaia de arroz é recorde 
AFP Montevidéu 
 
Em tempos de alta nos preços do arroz, o Uruguai, irá colher safra recorde, com mais de 1,4 
milhão de toneladas, das quais 95% vendidas no exterior, informou ontem a Associação de 
Plantadores de Arroz do país.  
 
"Não se trata de um recorde de sorte, já que está de acordo com o ótimo nível de 
produtividade associado ao sistema de rotação do cultivo com os pastos, o que garante a 
sustentabilidade", destacou o presidente da ACA, Tabaré Aguerre.  
 
Apesar de ser produto básico da dieta nacional, o Uruguai consome apenas 2% do arroz que 
produz, utiliza 3% para sementes e exporta os outros 95%, e é um dos três países da América 
Latina - junto com Colômbia e Argentina - que sempre registram saldo exportador.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 mai. 2008, Empresas & Negócios, p. C7 


